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RESUMO

As micro e pequenas empresas têm grande relevância na economia nacional e,
principalmente, no Estado de São Paulo. Não obstante, dados alarmantes de
mortalidade empresarial evidenciam as falhas de planejamento, deficiências na
gestão e ausência de comportamento empreendedor. Com o objetivo de buscar a
diferenciação no mercado e aumentar a competitividade, o imperativo da inovação
tem sido fortemente destacado como imprescindível ao sucesso empresarial.
Contudo, empresas de projeto de arquitetura, engenharia e construção têm
mostrado algumas dificuldades no desenvolvimento da gestão empresarial e na
implantação de soluções inovadoras. Nesse contexto, este trabalho objetivou, a
partir da revisão bibliográfica, entender o conceito de inovação, de gestão
empresarial e a realidade das pequenas empresas de arquitetura, engenharia e
construção. Pretendeu-se ainda apresentar dois modelos de gestão e inovação, sua
aplicabilidade e sua relação com o desempenho das empresas selecionadas para os
estudos de caso múltiplos, a fim de evidenciar os principais problemas que elas
enfrentam. Para isso, esta pesquisa utilizou os questionários Avaliação MPE Brasil,
desenvolvido pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2013), e

Radar da

Inovação, desenvolvido por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006), do Center for
Research in Technology & Innovation, Kellogg School of Management, adaptado por
Bachmann e Destefani (2008), para identificar padrões relacionados ao nível de
gestão empresarial e cultura inovadora nas pequenas empresas de projeto de
arquitetura, engenharia e construção no município de São José do Rio Preto, SP.

Palavras-chave: Inovação; Gestão empresarial; Arquitetura; Engenharia; Construção
civil.

ABSTRACT

Micro and small companies have great nacional economic influence, especially in
State of São Paulo. However, alarming data business mortality highlight the failures
of planning, deficiencies in corporate governance and lack of entrepreneurial
behavior. In order to seek market differentiation and increased competitiveness,
innovation imperative has been strongly highlighted as essential to business success.
However, architecture, engineering and civil construction small companies has
shown some difficulties in business management development and implementation of
innovative solutions. In this context, this research aimed to understand, through the
bibliographic review, the concept of innovation, business management and reality of
architecture, engineering and civil construction small companies. Additional
objectives was to present two management and innovation models, their applicability
and the relationship between these concepts and the performance of the companies
selected for the multiple case studies, in order to highlight the main problems faced
by them. In this regard, this research used the questionnaires Avaliação MPE Brasil,
developed by Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2013) and Innovation Radar,
developed by Sawhney, Wolcott and Arroniz (2006), of the Center for Research in
Technology & Innovation, Kellogg School of management and adapted by Bachmann
and Destefani (2008) in order to identify patterns related to the level of business
management and innovative culture in architecture, engineering and civil construction
small businesses in the city of São José do Rio Preto-SP.

Keywords: Innovation; Business management; Architecture; Engineering; Civil
construction.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Fluxo metodológico de múltiplos casos .................................................... 16
Figura 2: Tipos de inovação .................................................................................... 23
Figura 3: O Radar da Inovação e as 12 dimensões................................................. 25
Figura 4: Sistema de pontuação do Radar da Inovação .......................................... 28
Figura 5: Evolução do MEG .................................................................................... 33
Figura 6: Diagrama do Ciclo da Gestão .................................................................. 34
Figura 7: Composição dos critérios de excelência .................................................. 35
Figura 8: Sistema de pontuação do MEG ................................................................ 36

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Caracterização Básica ............................................................................. 42
Tabela 2: Pontuação: Radar da Inovação ................................................................ 66
Tabela 3: Pontuações: Avaliação MPE .................................................................... 72

LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1: Tempo de abertura do CNPJ .................................................................. 43
Gráfico 2: Quantidade de colaboradores................................................................. 43
Gráfico 3: Faturamento anual das empresas .......................................................... 44
Gráfico 4: Radar da Inovação: Empresa A .............................................................. 45
Gráfico 5: Avaliação MPE: Empresa A .................................................................... 46
Gráfico 6: Radar da Inovação: Empresa B .............................................................. 49
Gráfico 7: Avaliação MPE: Empresa B .................................................................... 49
Gráfico 8: Radar da Inovação: Empresa C .............................................................. 52
Gráfico 9: Avaliação MPE: Empresa C.................................................................... 52
Gráfico 10: Radar da Inovação: Empresa D ............................................................ 54
Gráfico 11: Avaliação MPE: Empresa D.................................................................. 55
Gráfico 12: Radar da Inovação: Empresa E ........................................................... 57
Gráfico 13: Avaliação MPE: Empresa E .................................................................. 57
Gráfico 14: Radar da Inovação: Empresa F ............................................................ 59
Gráfico 15: Avaliação MPE: Empresa F .................................................................. 60
Gráfico 16: Radar da Inovação: Empresa G ........................................................... 62
Gráfico 17: Avaliação MPE: Empresa G ................................................................. 62
Gráfico 18: Radar da Inovação: Empresa H ........................................................... 64
Gráfico 19: Avaliação MPE: Empresa H.................................................................. 65
Gráfico 20: Resultados gerais do Radar da Inovação ............................................. 67
Gráfico 21: Gráfico de variância do Radar da Inovação .......................................... 68
Gráfico 22: Médias das dimensões do Radar da Inovação ..................................... 70
Gráfico 23: Resultados gerais da Avaliação MPE ................................................... 72
Gráfico 24: Gráfico de variância da Avaliação MPE ................................................ 73

Gráfico 25: Médias das dimensões da Avaliação MPE ........................................... 75

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ALI

Agentes Locais de Inovação

BIM

Building Information Modeling

CAU

Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CLT

Consolidação das Leis do Trabalho

CNAE

Classificação Nacional de Atividades Econômicas

CNPJ

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CONCLA

Comissão Nacional de Classificação

EPP

Empresa de Pequeno Porte

EUROSTAT Gabinete Estatístico das Comunidades Européias
FGV

Fundação Getúlio Vargas

FNQ

Fundação Nacional da Qualidade

MBC

Movimento Brasil Competitivo

MEG

Modelo de Excelência em Gestão

MPE

Micro e Pequenas Empresas

OCDE

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

P&D

Pesquisa & Desenvolvimento

PDCA

Plan, Do, Check, Act

PDCL

Plan, Do, Check, Learn

PJ

Pessoa Jurídica

PMbok

Project Management Body of Knowledge

PNQ

Prêmio Nacional da Qualidade

SEBRAE

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SGQ

Sistema de Gestão da Qualidade

SINAENCO Conselho Nacional do Meio Ambiente
SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO .................................................................................................. 12
1.1

OBJETIVOS ................................................................................................ 14

1.2

MÉTODO DE PESQUISA ........................................................................... 15

1.2.1

Referencial teórico ................................................................................ 16

1.2.2

Definição dos casos e diretrizes para diagnóstico ................................ 17

1.3
2

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO .............................................................. 18

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................. 19
2.1

INOVAÇÃO ................................................................................................. 19

2.1.1
2.2

GESTÃO EMPRESARIAL ........................................................................... 31

2.2.1

Modelo de Excelência em Gestão ........................................................ 32

2.2.2

Avaliação MPE Brasil ........................................................................... 35

2.3

PEQUENAS EMPRESAS ........................................................................... 38

2.3.1
3

Radar da Inovação............................................................................... 25

Serviços da Construção Civil ................................................................ 39

ESTUDOS DE CASO ........................................................................................ 41
3.1

CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS ...................................................... 41

3.1.1

Empresa A ............................................................................................ 45

3.1.2

Empresa B ............................................................................................ 47

3.1.3

Empresa C ........................................................................................... 50

3.1.4

Empresa D ........................................................................................... 53

3.1.5

Empresa E ............................................................................................ 55

3.1.6

Empresa F ............................................................................................ 58

3.1.7

Empresa G ........................................................................................... 60

3.1.8

Empresa H ........................................................................................... 63

4

DISCUSSÃO DE RESULTADOS ...................................................................... 66

5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ............................................................ 77

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 80
ANEXO A – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO MPE BRASIL .......................... 84
ANEXO B – QUESTIONÁRIO PARA RADAR DA INOVAÇÃO .............................. 93

12

1

INTRODUÇÃO

As micro e pequenas empresas têm grande relevância na economia nacional
e, principalmente, no Estado de São Paulo. Em 2015, a receita estimada das MPEs
paulistas foi de R$ 545,4 bilhões e apresentou variação de -13,3% sobre igual
período no ano de 2014 (SEBRAE-SP, 2016).
No Estado de São Paulo, duas em cada dez empresas (20%) registradas no
CNPJ fecham antes de completarem dois anos no mercado. Por setores, a maior
taxa de sobrevivência é a da indústria (83,4%), seguida do comércio (79,3%),
construção (78,6%) e, por último, serviços (76,2%). De acordo com o SEBRAE-SP
(2014), as principais causas de fechamento são falhas de planejamento, deficiências
na gestão empresarial e ausência de comportamento empreendedor. Esta última,
segundo Dornelas (2005), é definida pelas seguintes características: ser visionário
em relação ao seu negócio e sua vida; saber tomar decisões; saber explorar
oportunidades; ser determinado e dinâmico; ser dedicado para superar obstáculos;
ser otimista; ser independente; ser próspero; saber recrutar, liderar e formar equipes;
cultivar um bom networking; ser organizado; planejar; possuir domínio sobre suas
atividades; assumir riscos calculados e gerar valor para a sociedade.
As empresas que investem em inovação de produtos, serviços e processos,
que buscam novas tecnologias e conhecimento por meio da troca de informações e
capacitação contínua, tendem a sobreviver no mercado. A estratégia da
diferenciação se mostrou mais efetiva para a permanência das empresas no
mercado do que a estratégia de diminuição de custos. Considerando esse
panorama, percebe-se a importância da gestão empresarial e da inovação nas
empresas, visando diminuir a taxa de mortalidade, aumentar sua competitividade e,
consequentemente, maximizar oportunidades de negócios, lucratividade e geração
de empregos.
As empresas do setor de Serviços de Arquitetura e Engenharia somam
28.281 MPEs. Além disso, no setor da Construção Civil, existem 92.348 MPEs
segmentadas em: construção de edifícios, obras de acabamento, serviços
especializados

diversos

para

construção,

instalações

elétricas,

instalações

hidráulicas, de ventilação e refrigeração, obras de instalações diversas, obras de
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engenharia civil diversas, obras de terraplanagem, montagem (instalações e
estruturas metálicas), obras de fundações e outras atividades. Trata-se, portanto, de
um universo de 120.629 empresas (5% do total de MPEs do Estado de São Paulo)
voltadas à cadeia da construção civil no Estado de São Paulo (SEBRAE-SP, 2016).
De acordo com o SINAENCO (2015), o número de empresas de Serviços de
Arquitetura e Engenharia enquadradas na divisão 71 da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas 2.0 – CNAE (CONCLA, 2016) tem crescido, ainda que
desaceleradamente, nos últimos seis anos. O perfil dessas empresas demonstra que
a maioria (85,45%) é de pequeno porte e possui entre 0 e 4 funcionários. Em
empresas com menos de 20 vínculos ativos, 79,81% dos profissionais trabalham em
regime celetista, enquanto os 20,19% restantes se enquadram na categoria de
profissionais autônomos e PJ (pessoa jurídica). Sendo assim, pode-se caracterizar
grande parte dessas empresas como sendo uniprofissionais (apenas o proprietário
trabalha), que possuem clientes privados ou são subcontratadas de empresas
maiores.
A Região Sudeste do Brasil é a responsável por concentrar o maior número
de empresas de Serviços de Arquitetura e Urbanismo, representando 64,88% do
total no país, das quais 36,44% encontram-se no Estado de São Paulo. O Estado
concentra também o maior número de assalariados do segmento, com 34,72% do
volume nacional (SINAENCO, 2015). Escolheu-se a cidade de São José do Rio
Preto como objeto de estudo em razão da grande quantidade de empresas no
segmento e da alta quantidade de postos de trabalho, com o objetivo de diagnosticar
as dificuldades enfrentadas na gestão empresarial e inovação por essas empresas.
As organizações analisadas neste trabalho foram selecionadas de acordo
com critérios de setorização, segmentação, porte e CNAE. Foram selecionadas
como unidades de estudo empresas do setor de Serviços da Construção Civil, com
faturamento anual entre R$ 360.000,00 e R$ 3.000.000,00, e CNAEs da seção M
(atividades profissionais, científicas e técnicas), divisão 71 (serviços de arquitetura e
engenharia; testes e análises técnicas), além da seção F (construção), divisões 41
(construção de edifícios), 42 (obras de infra-estrutura) e 43 (serviços especializados
para construção) (CONCLA, 2016).
Este trabalho buscou identificar padrões e divergências relacionados ao nível
de gestão empresarial e cultura inovadora nas pequenas empresas de projeto de
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arquitetura, engenharia e construção na cidade de São José do Rio Preto, SP, por
meio da Avaliação MPE Brasil, desenvolvida pela Fundação Nacional da Qualidade
(FNQ, 2013), e Radar da Inovação, desenvolvido por Sawhney, Wolcott e Arroniz
(2006), do Center for Research in Technology & Innovation, Kellogg School of
Management, e adaptado por Bachmann e Destefani (2008). Os dados foram
coletados seguindo essas metodologias, no período de junho de 2015 a junho de
2016.

1.1

OBJETIVOS

Este trabalho teve por objetivo principal a identificação das principais
dificuldades enfrentadas na gestão empresarial e o uso da inovação em pequenas
empresas de projeto de arquitetura, engenharia e construção, por meio de estudos
de caso múltiplos na cidade de São José do Rio Preto, SP. As análises ocorreram a
partir de diagnósticos baseados nas metodologias Avaliação MPE Brasil (FNQ,
2013) e Radar da Inovação (BACHMANN; DESTEFANI, 2008; SAWHNEY;
WOLCOTT; ARRONIZ, 2006) sob três enfoques:
a. Desempenho individual de cada caso e suas particularidades;
b. Homogeneidade e heterogeneidade de resultados na análise cruzada de
dados;
c. Relação entre o desempenho na Avaliação MPE e Radar da Inovação.
Pretendeu-se, ainda, analisar o conceito de inovação e da gestão empresarial
e tentar compreender o estado da arte das pequenas empresas de projeto de
arquitetura, engenharia e construção, a partir da revisão bibliográfica.
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1.2

MÉTODO DE PESQUISA

Segundo Yin (2015), o estudo de caso pode ser entendido como uma forma
empírica de investigar um fenômeno de forma profunda considerando o contexto real
em que se encontra, necessitando, para isso, de um trabalho de campo. Utiliza-se a
pesquisa de estudo de caso quando é desejável entender fenômenos do mundo
real, assumindo que tal entendimento pode ser influenciado por condições
contextuais.
Além disso, o autor leva em conta proposições teóricas anteriores para
orientar a coleta e análise de dados. A vantagem do uso de estudos de caso é a
consideração de evidências, tanto quantitativas como qualitativas, a fim de explicar
vínculos causais em eventos complexos.
Uma das preocupações deste trabalho foi valer-se de generalizações a partir
de um conjunto múltiplo de estudos de casos relevantes, que replicam os mesmos
fenômenos em condições (ou casos) diferentes. É importante ressaltar que os
estudos selecionados não caracterizaram uma amostra que objetiva trazer uma
generalização exclusivamente estatística, mas sim uma expansão e generalização
de teorias de forma analítica e qualitativa.
Nesta dissertação, adotou-se o método de pesquisa de estudos de caso
múltiplos como forma de investigação da realidade empresarial de serviços voltados
ao segmento da construção civil. Por meio da análises de cruzamento de dados,
chegou-se a algumas conclusões sobre as dificuldades gerais enfrentadas pelo
conjunto de empresas estudadas e possíveis causas.
Com base na metodologia de estudos de múltiplos casos, criou-se um fluxo
metodológico, conforme demonstra a Figura 1. Primeiramente, iniciou-se o
desenvolvimento teórico com o levantamento de referencial bibliográfico como forma
de conhecer profundamente a evolução dos conceitos de inovação e gestão
empresarial, identificar ferramentas para mensuração do grau de amadurecimento
das empresas em relação à inovação e gestão empresarial e, por fim, consolidar a
escolha da metodologia utilizada, baseada na Avaliação MPE Brasil (FNQ, 2013) e
Radar da Inovação (BACHMANN; DESTEFANI, 2008; SAWHNEY; WOLCOTT;
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ARRONIZ, 2006). Essas ferramentas foram utilizadas como protocolo de coleta de
dados padrão para desenvolvimento dos estudos.
Figura 1: Fluxo metodológico de múltiplos casos

Fonte: Adaptado de Yin (2015, p. 64)

Para a seleção dos estudos de caso, foram levantadas empresas que
enquadram-se nos pré-requisitos, nas quais pode-se realizar uma análise profunda
da organização, por meio de entrevista de diagnóstico, análise de resultados e
desenvolvimento da Matriz SWOT (sistema de análise simples que tem como
objetivo verificar o posicionamento estratégico da empresa nos ambientes interno e
externo,

por

meio

de

um

levantamento

Fraquezas/Weaknesses, Oportunidades/Opportunities

de

Forças/Strenghts,

e Ameaças/Threats que

cercam a organização) junto aos empresários, conhecendo a estrutura empresarial
do ponto de vista do proprietário, da gerência e, por vezes, dos colaboradores, além
do ambiente observado pela própria pesquisadora.

1.2.1 Referencial Teórico

Considerou-se, neste trabalho, o passado como fonte importante de
informações a respeito do que já foi pesquisado sobre o tema, sobre como a
questão foi abordada e a evolução dos conceitos da inovação e da gestão
empresarial. A revisão bibliográfica foi realizada para levantamento de artigos,
dissertações, teses e outras fontes que trouxessem o histórico de como se
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desenvolveram as teorias e os conceitos relevantes à respeito da inovação, da
gestão empresarial, das pequenas empresas de serviços da construção civil, além
de embasar a escolha das ferramentas utilizadas para medição do desempenho nas
empresas estudadas.

1.2.2 Definição dos Casos e Diretrizes para Diagnóstico

Na definição dos casos, a empresa foi considerada unidade primária de
análise e o conjunto dessas unidades formou o estudo de casos múltiplos. Para sua
seleção, foram considerados os seguintes pré-requisitos: empresas do setor de
serviços; segmento relacionado à construção civil; enquadramento de CNAE –
seção M (atividades profissionais, científicas e técnicas), divisão 71 (serviços de
arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas) e seção F (construção),
divisões 41 (construção de edifícios), 42 (obras de infraestrutura) e 43 (serviços
especializados para construção); faturamento de EPP (R$ 360.000,00 a R$
3.000.000,00 anuais, de acordo com os critérios da Lei Complementar no 123/2006,
também chamada de Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas).
De acordo com Yin (2015), para a aplicação dos diagnósticos (levantamento
de dados), é necessário trabalhar alguns aspectos no pesquisador, tais como:
a. Interpretar as respostas de forma razoável;
b. Ser bom ouvinte e não prender-se a ideologias ou preconceitos;
c. Permanecer adaptável às novas situações;
d. Ter noção clara dos assuntos em estudo;
e. Ser imparcial e sensível a evidências contrárias, conduzindo a pesquisa de
forma ética.
Dessa forma, foram conduzidos os diagnósticos, baseando-se em entrevistas
presenciais com os proprietários, conversas com colaboradores e impressões
observadas no ambiente organizacional da empresa.
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1.3

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro capítulo é
introdutório e aborda o objetivo do trabalho, a metodologia utilizada, com o emprego
do referencial teórico e definição dos casos, além da estrutura do trabalho aqui
exposto.
O Capítulo 2 detalha a revisão bibliográfica realizada, abordando a evolução
dos conceitos da inovação, baseados em Schumpeter (1964), OCDE (2005) e
Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006), principalmente. Apresenta-se a metodologia
Radar da Inovação, adaptada por Bachmann e Destefani (2008), o Modelo de
Excelência da Gestão (MEG), desenvolvido pela FNQ (2013), e o modelo de
diagnóstico empresarial Avaliação MPE empregado. Este capítulo também
apresenta o levantamento bibliográfico sobre as pequenas empresas de projeto de
arquitetura, engenharia e construção.
O terceiro capítulo discorre sobre os estudos de caso selecionados, com a
caracterização de cada uma das unidades de estudo. Os resultados do diagnóstico
estão apresentados em gráficos individuais. O quarto capítulo tece análises dos
resultados obtidos comparativamente, padrões e dissemelhanças identificados nos
resultados e possíveis generalizações, por meio do cruzamento de dados.
Por fim, o Capítulo 5 apresenta as conclusões e considerações finais do
trabalho, e aborda as limitações dos resultados, além das perspectivas de
continuidade da pesquisa.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Pesquisa & Desenvolvimento, qualidade e tecnologia: são diversos os termos
utilizados em referenciais teóricos sobre o tema sob comento, a inovação em
empresas. Com o objetivo de entender profundamente os conceitos, este capítulo
examinou as teorias da inovação, gestão empresarial e realidade das pequenas
empresas, conhecendo o desenho das pesquisas e políticas associadas para a
realização dos estudos de caso múltiplos e entendimento da aplicabilidade desses
conceitos.

2.1

INOVAÇÃO

A palavra “inovação” é o imperativo que ecoa pelas empresas atualmente.
Contudo, esse conceito começou a ser discutido há tempos. Em meados dos anos
40, Schumpeter (1964) escreveu o livro “Teoria do Desenvolvimento Econômico”. O
autor caracteriza o líder, empresário inovador, como figura intrínseca a ambientes
onde novas possibilidades se apresentam. O autor considera que não é papel do
líder descobrir ou criar novas possibilidades, pois estas estão sempre presentes nas
pessoas, mas sim assumir essas novas possibilidades, influenciando, organizando e
liderando o desenvolvimento.
É, contudo, o produtor que, via de regra, inicia a mudança econômica, e os
consumidores, se necessário, são por ele “educados”; eles são, por assim
dizer, ensinados a desejar novas coisas, ou coisas que diferem de alguma
forma daquelas que têm o hábito de consumir. Daí a prescrever a
‘destruição criadora’, ou seja, a substituição de antigos produtos e hábitos
de consumir por novos. (SCHUMPETER, 1964, p. 10)

O economista difere também a inovação da invenção. A invenção é algo que
torna-se irrelevante se não for levada à prática em busca de resultados econômicos.
Como parte fundamental da economia da inovação, Schumpeter (1964) ressalta a
criação de crédito e as iniciativas financeiras inovadoras. Para o autor, a economia
deve ser dinâmica. Um capitalismo estático seria contraditório, pois não
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acompanharia as mudanças sociais, econômicas e políticas. Não obstante, as
empresas que mudam apenas para acompanhar o fluxo dessas mudanças externas
não estão realmente se desenvolvendo.
A economia, mesmo sem o desenvolvimento, molda-se por conta das
mudanças da realidade mundial. Por isso, entende-se por desenvolvimento apenas
as mudanças econômicas decorrentes de ações internas, que surgem pela iniciativa
do empreendedor (SCHUMPETER, 1964). O autor caracteriza “desenvolvimento”
como realização de novas combinações. Esses conceitos são adotados até os dias
atuais como caracterização da inovação (BACHMANN; DESTEFANI, 2008; OCDE,
2005; OCDE, 2013; SCHUMPETER, 1964). São eles:
a. A introdução de um novo bem ou nova qualidade do bem;
b. Um novo método de produção ou nova maneira de manejar comercialmente
uma mercadoria;
c. Abertura de um novo mercado;
d. Conquista de uma nova fonte de matérias-primas ou bens semimanufaturados (preexistente ou não);
e. Estabelecimento de uma nova estrutura de mercado (por meio da junção ou
fragmentação de estruturas existentes).
O trabalho de Schumpeter (1964) influenciou fortemente a criação do Manual
de Oslo, documento escrito em 1990, que leva o nome da cidade onde foi criado.
Desenvolvido pela Organização para Cooperação e Desenvovlimento Econômico –
OCDE e pela Comissão Européia Eurostat, com a participação de especialistas de
mais de 30 países, o Manual veio padronizar os conceitos da inovação no âmbito
internacional.
O Manual de Oslo busca compreender as atividades de inovação e sua
relação com o crescimento econômico, o impacto direto no desempenho das
empresas e os fatores que afetam a capacidade de inovar. Empresas buscam a
inovação para melhoria de desempenho, aumento da demanda, redução de custos e
diferenciação no mercado. Um novo produto, por exemplo, pode aumentar a
vantagem mercadológica de uma empresa em relação aos seus concorrentes. Um
novo processo pode aumentar a produtividade e, consequentemente, diminuir os
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custos com essa produção. A inovação organizacional aumenta a capacidade da
empresa de inovar, com a abertura para novas ideias e conhecimentos externos,
facilitando o desenvolvimento de outras inovações (OCDE, 2005).
Segundo a OCDE (2005), para a implementação de uma mudança, é
importante considerar os seguintes aspectos sobre inovação:
a. A inovação envolve risco e incerteza sobre os resultados;
b. Envolve investimentos, com potencial retorno futuro;
c. Nem sempre as inovações são aproveitadas por completo pela empresa
inventora. Com isso, elas podem se beneficiar de seus “transbordamentos de
conhecimentos”, pois o custo da imitação é mais baixo que o custo do
desenvolvimento;
d. Requer a utilização de novos conhecimentos ou nova combinação de
conhecimentos existentes;
e. Visa melhorar o desempenho com o ganho de vantagem competitiva.
O Manual Frascati (OCDE, 2013), predecessor do Manual de Oslo, foi
desenvolvido em 1963 como documento de referência que propõe metodologias
para levantamentos sobre pesquisa e desenvolvimento experimental. É comumente
utilizado como base para criação de leis de incentivo à P&D, como a Lei do Bem,
brasileira.
As atividades de inovação tecnológica são o conjunto de diligências
científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais, incluindo
o investimento em novos conhecimentos, que realizam ou destinam-se a
levar à realização de produtos e processos tecnologicamente novos e
melhores. P&D é apenas uma dessas atividades e pode ser realizada em
diferentes estágios do processo de inovação, sendo usada não apenas
como uma fonte de ideias inventivas, mas também para resolver os
problemas que possam surgir em qualquer etapa do processo, até a sua
conclusão. (OCDE, 2013, p. 23)

Ainda segundo a OCDE (2013), P&D é a criatividade empregada
sistematicamente com o objetivo de ampliar o conhecimento das pessoas, das
culturas e sociedades, utilizando-os para visualizar novas aplicações. Todas as
atividades de P&D (internas ou externas à empresa) são consideradas atividades
inovadoras. Além da aquisição de conhecimentos por meio de pesquisas e
desenvolvimento de novos conceitos de produtos, processos e métodos, existe uma
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série de atividades inovadoras fora da P&D, como a identificação de novos conceitos
de marketing, compra de informações técnicas e know-how, capacitação de
pessoas, investimento em equipamentos e softwares, reorganização de sistemas de
gestão, entre outros.
O Manual de Oslo, com base nos conceitos de Schumpeter (1964), define a
inovação de forma concisa e propõe uma divisão em quatro áreas: produto,
processo, marketing e organização.
Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na
organização do local de trabalho ou nas relações externas (OCDE, 2005, p.
55).

De acordo com a OCDE (2005), a inovação de produto introduz um bem novo
ou significativamente melhorado em suas especificações técnicas, materiais,
componentes, softwares incorporados, facilidade de uso e outras funções. A
inovação de processo traz um método novo ou melhorado de produção ou
distribuição, com mudanças nas técnicas, equipamentos e softwares. Já a inovação
de marketing implementa novos métodos ou melhorias na concepção de produtos,
nas embalagens, no posicionamento do produto no mercado, na promoção e fixação
de preços. Por fim, a inovação organizacional gera novas práticas de negócio, na
organização do local de trabalho e nas relações internas e externas.
Outra forma de classificar as inovações leva em conta as características do
produto resultante, como pode ser visto na Figura 2. Divididas em inovação básica
ou incremental, inovação relativa e inovação conceitual, também conhecida como
inovação radical ou de ruptura, consideram desde as inovações que resultam em
pequenas melhorias no produto ou serviço até as inovações que trazem novos
conceitos, propostas de valor ou modelos de negócio inéditos (SEBRAE-PR, 2015).
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Figura 2: Tipos de Inovação

Fonte: SEBRAE-PR (2015, p. 16)

O processo de inovação possui diferentes características em cada setor,
considerando

seu

desenvolvimento,

tecnologia,

interações

e

acesso

ao

conhecimento, podendo predominar inovações radicais e mudanças rápidas ou
menores e incrementais. De acordo com Malerba (2005 apud OCDE, 2005), os
diferentes setores da economia trazem consigo processos de inovação peculiares,
de inovações radicais e rápidas a inovações incrementais.
A importância da inovação no Setor de Serviços vem sendo cada vez mais
reconhecida frente ao crescimento econômico do setor. Howells e Tether (2004)
apud OCDE (2005) o dividem em quatro grupos:
a. Os quais lidam com produtos;
b. Os quais trabalham com informação;
c. Os quais se baseiam em conhecimentos;
d. Os quais lidam com pessoas.
O Manual de Oslo (OCDE, 2005) mostra que, nesse setor, há grande
dificuldade na distinção entre processo e produto (serviço). Normalmente mais
informais do que em outros setores, os processos usualmente têm sua fase inicial
que consiste em pesquisas, união de ideias e, posteriormente, sua avaliação
comercial e implementação. A inovação normalmente acontece de forma contínua e
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incremental, dificilmente sendo observada uma inovação radical, o que compromete
a identificação de inovações no Setor de Serviços.
A capacidade inovadora de uma empresa pode ser fortemente influenciada
por fatores de regionalidade. Existem diferenças regionais profundas que impactam
diretamente nos processos de inovação. A presença de instituições locais de
pesquisa, grandes empresas, aglomeração industrial e forte ambiente empresarial
resultam em facilidade na contratação de fornecedores, relacionamento com
consumidores, competidores e instituições públicas de pesquisa. “Os sistemas
regionais de inovação podem desenvolver-se paralelamente aos sistemas nacionais
de inovação” (OCDE, 2005, p. 48).
A inovação é reconhecida como ferramenta imprescindível para o sucesso de
uma empresa e tem sido incorporada como estratégia de core business. Assim como
OCDE (2005), Sawhney, Wolkott e Arroriz (2006) afirmam que a inovação vai além
do desenvolvimento de novos produtos, tecnologias, pesquisa e desenvolvimento
tradicionais. Esse equívoco induz as empresas a buscarem caminhos comuns à
inovação.
As melhores práticas empresariais são incessantemente copiadas e,
consequentemente, empresas oferecem os mesmos produtos para os mesmos
clientes, utilizando os mesmos processos e inovando sempre nas mesmas
dimensões.
Sawhney, Wolkott e Arroniz (2006, p.76) chamam esse desvio de “miopia da
inovação”. Para tanto, os pesquisadores propõem que a discussão seja realizada
sob a ótica da satisfação do cliente ou do valor percebido. Além disso, propõe-se
uma discussão baseada na visão holística empresarial, que revela as diversas
dimensões em que uma organização pode inovar.
Acredita-se na inovação como criação de um novo e substancial valor ao
cliente e à empresa, modificando de forma criativa uma ou mais dimensões do
sistema empresarial. Portanto, a inovação só é relevante quando gera valor aos
envolvidos. De acordo com Sawhney, Wolkott e Arroniz (2006, p.77), “clientes são
aqueles que decidem o valor de uma inovação, escolhendo com suas carteiras. Não
importa o quanto uma empresa pensa que é inovadora. O que importa é se os
clientes irão pagar”.
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2.1.1 Radar da Inovação

Para entender possíveis dimensões em que a inovação pode se fazer
presente e como elas se relacionam, Sawhney, Wolkott e Arroniz (2006) criaram a
ferramenta Radar da Inovação (Innovation Radar). Similar a um mapa, o Radar da
Inovação baseia-se em quatro dimensões-chave, que servem à empresa como
âncoras:
a. As ofertas criadas;
b. Os clientes atendidos;
c. Os processos empregados;
d. Os locais de presença usados.
Entre essas âncoras, foram apontadas ainda mais oito dimensões do sistema
empresarial, que servem de direcionamento para a inovação, conforme se observa
na Figura 3. Assim, o radar da inovação contém 12 dimensões-chave.
Figura 3: O Radar da Inovação e as 12 dimensões

Fonte: Adaptado de Sawhney, Wolkott e Arroniz (2006, p.77)
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O Radar foi desenvolvido com base em entrevistas com gerentes
responsáveis

por atividades inovadoras em diversas grandes empresas de

diferentes setores, tais como a Boeing, DuPont, eBay, FedEx, Microsoft, Motorola e
Sony. Também foi feita uma revisão bibliográfica acadêmica para auxiliar na
identificação das doze dimensões do Radar.
Para medir tais dimensões, questões abrangentes foram compiladas de
acordo com as melhores práticas em medição e desenvolvimento de questionários,
testadas e aprimoradas, como é possível verificar no Anexo B. Foram definidos dois
tipos de métricas para cada inovação: medidas reflexivas, a fim de obter uma
métrica geral para o nível de inovação em cada dimensão, e medidas formativas (ou
educativas), para obtenção de “insights” sobre atividades ou fatores que contribuem
para o nível de inovação observado. Dessa forma, o Radar mostra a importância da
visão sistêmica empresarial para que a inovação alcance o sucesso (SAWHNEY;
WOLCOTT; ARRONIZ, 2006).
Com os dados coletados a partir das dimensões avaliadas no Radar, é
possível testar uma série de hipóteses a respeito da inovação. Pesquisas mostram,
por exemplo, que estratégias de inovação de sucesso tendem a focar em poucas
dimensões de alto impacto, ao invés de buscar estratégias rápidas em diversas
dimensões de uma vez.
De acordo com Sawhney, Wolkott e Arroniz (2006), o Radar da Inovação
pode guiar também a forma com a qual as empresas gerem seus sistemas de
negócios, gerando valor e permitindo a inovação de produtos e tecnologias. Dessa
forma, a ferramenta pode trazer um quadro importante aos empreendedores,
executivos e investidores que buscam crescimento por meio da inovação. Aplicar o
Radar em empresas concorrentes revela ainda as forças e fraquezas de cada
empresa, facilitando o benchmarking1.
Bachmann e Destefani (2008) realizaram um trabalho de análise crítica sobre
a metodologia do Radar da Inovação, com o intuito de entender sua aplicabilidade
em MPEs brasileiras. Dessa forma, foram verificadas algumas dificuldades na
aplicação do Radar como forma de diagnóstico em micro e pequenas empresas,
1

Benchmarking é um processo de investigação em que a empresa determina sua competitividade em relação aos
concorrentes, por meio de uma sistemática estruturada e contínua, buscando referências para medição de sua
competência.
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devido às diferenças marcantes em sua estrutura organizacional em relação às
médias e grandes empresas. Segundo Huang e Brown (1999), as pequenas
empresas enfrentam a escassez de recursos financeiros, de materiais, de tempo, de
experiência e de conhecimentos técnicos.
A metodologia, por mais que tenha se valido de diversas referências
bibliográficas, considerou fortemente aspectos relacionados às medições de
inovações já implantadas, como quantidade de patentes, uso de protocolos de
processos rigorosos, equipe exclusiva de pesquisa, desenvolvimento, inovação e
medições quantitativas de resultados. Em razão da escassez de recusos, a
implantação de uma inovação nem sempre é bem sucedida. A maturidade
encontrada nas MPEs salienta a lacuna entre o desejável e a realidade brasileira.
Para tanto, o Radar da Inovação deveria medir não apenas inovações que se
baseiam em processos rigorosos ou registro de patentes, mas principalmente na
capacidade da empresa em criar um ambiente propício ao surgimento da inovação.
“[...] Como a abordagem de Sawhney parece ignorar o ambiente interno da
organização, optou-se por incluir uma dimensão adicional, denominada Ambiência
Inovadora” (BACHMANN; DESTEFANI, 2008, p. 9).
Considera-se, nessa nova visão, que o ambiente aberto ao conhecimento, ao
diálogo e às relações externas é o primeiro passo em busca da inovação. Portanto,
esse assunto foi transformado na 13ª dimensão da inovação, posteriormente
recebendo “peso 2” no cálculo do grau de inovação global das empresas. Dentre as
adaptações propostas, a avaliação mais qualitativa e descritiva foi considerada,
facilitando o entendimento do empresário e a medição de ações que nem sempre
possuem indicadores de avaliação e acompanhamento de resultados.
Baseando-se nas dimensões propostas, foram formulados 35 itens 1, cada um
com três alternativas de resposta, ”a”, ”b” e ”c”, conforme ilustra a Figura 4, das
quais apenas as alternativas ”a” e ”b” devem ser evidenciadas, pois são elas que
afirmam a existência de algum tipo de inovação. As questões levam em
consideração um horizonte empresarial de três anos.

1

O questionário completo encontra-se no “Anexo B” desta pesquisa.
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Figura 4: Sistema de pontuação do Radar da Inovação

Fonte: Adaptado de Bachman e Destefani (2008)

Ao final do questionário, é possível calcular a pontuação obtida em cada uma
das dimensões e o grau da inovação global que a empresa atingiu. Essa pontuação
mostra, na escala de maturidade, o nível de desenvolvimento da empresa, com o
grau “1” para as empresas pouco ou nada inovadoras, grau “3” para as inovadoras
ocasionais e grau “5” para as empresas consideradas inovadoras sistêmicas.
Cada uma das treze dimensões trata de aspectos essenciais ao surgimento e
à manutenção da inovação, com itens exclusivos para cada um dos diferentes
setores (Indústria, Comércio e Serviços) em que o Radar da Inovação pode ser
aplicado: Oferta (novos produtos, ousadia, resposta ao meio ambiente); Plataforma
(sistema de produção, produtos); Marca (proteção e alavancagem da marca);
Clientes (identificação de necessidades, de mercados, uso das manifestações dos
clientes);

Soluções

(soluções

complementares,

integração

de

recursos);

Relacionamento (facilidades e amenidades, informatização); Agregação de valor
(uso dos recursos existentes, uso das oportunidades de interação); Processos
(melhoria dos processos, sistemas de gestão, certificações, softwares de gestão,
aspectos ambientais, gestão de resíduos); Organização (reorganização, parcerias,
estratégia competitiva); Cadeia de fornecimento (cadeia de fornecimento); Presença
(pontos de venda, intermediação); Rede (diálogo com o cliente); e Ambiência
Inovadora – peso 2 (fontes externas de conhecimento, financiamento da inovação,
coleta de ideias). Trata-se neste trabalho da metodologia aplicada apenas para o
setor de Serviços, grupo alvo desta pesquisa.
A dimensão Oferta mede o desenvolvimento de novos produtos inovadores, a
ousadia do empreendedor ao retirar produtos do mercado que não trouxeram
resultados satisfatórios e a preocupação ambiental no lançamento ou melhoria de
produtos, como por exemplo, a criação de um serviço de consultoria em um
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escritório de arquitetura, atendendo demandas mais pontuais e rápidas de um
cliente que não quer contratar um projeto.
A Plataforma verifica a utilização de componentes, métodos ou tecnologias
que sirvam a mais de um produto existente ou à construção de blocos para criação
de produtos derivados, como por exemplo, uma construtora que vende imóveis com
layouts personalizáveis ou catálogo de diversos padrões de acabamento, ofertando
diferentes versões de um mesmo imóvel.
A dimensão Marca avalia a proteção de uma ou mais marcas da empresa, a
forma com que ela é alavancada e se a imagem é associada a empresas de
prestígio, como por exemplo, a divulgação da marca de uma empresa de projetos no
material de marketing do lançamento de um empreendimento.
Em Clientes, mede-se a capacidade de descobrir novas necessidades ou
necessidades não atendidas dos clientes, descobrindo um possível novo mercado,
com a utilização de uma pesquisa de satisfação regular junto a esse público, por
exemplo.
Na dimensão Soluções, busca-se a criação de produtos, serviços e
informações integrados e customizados para o pleno atendimento de um problema
do cliente, como em empresas em que são oferecidos serviços de arquitetura,
engenharia, orçamento e construção, por meio de parcerias com outras empresas.
O Relacionamento verifica a capacidade de redefinir e melhorar as interações
com os clientes, em todos os momentos de contato (antes, durante e depois da
venda), oferecendo facilidades, tais como estacionamento, café e espaço agradável
de atendimento, criando canais de comunicação formais via redes sociais e
realizando o pós-venda, por exemplo.
A dimensão Agregação de Valor pontua formas inovadoras de gerar lucro ou
criar fluxos financeiros, inclusive por meio de parcerias, como a oferta de espaços
para propaganda de terceiros em canteiros de obra, por meio de placas.
Em Processos analisa-se o esforço em redesenhar os principais processos da
empresa buscando maior eficiência, qualidade e rapidez, a implantação de
diferentes sistemas de gestão e a melhoria do processo de gestão de resíduos. Por
exemplo, uma empresa de projetos que contrata um gerente especialista em PMBok
ou adquire uma licença para utilização de software com tecnologia BIM.
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Na dimensão Organização é avaliada a estrutura da empresa, buscando a
adoção de processos de reorganização ou reengenharia, estabelecimento de
parcerias formais e mudanças na estratégia competitiva. Por exemplo, uma
construtora que, visando atender diferentes tipos de mercado, cria novas marcas
com diferentes identidades para classes A, B e C.
A Cadeia de Fornecimento verifica a gestão da logística e o entendimento da
cadeia de valor, como em uma empresa de engenharia e acompanhamento de
obras que seleciona prioritariamente fornecedores locais cujo custo de transporte é
mais baixo.
A dimensão Presença mede a capacidade de criar diferentes canais de
distribuição no mercado e novos pontos de vendas, onde o produto possa ser
comprado e/ou usado. Como exemplo, escritótios de arquitetura e design de
interiores sendo instalados sobre rodas, para que possam realizar eventos e
deslocar toda a sua estrutura para mais perto dos clientes, parceiros e fornecedores.
Na dimensão Rede, busca-se a criação de recursos para a comunicação ágil
e eficaz entre empresa e clientes, ampliando o valor das ofertas. Por exemplo, uma
empresa de consultoria que utiliza formulários e checklists padrões para colher as
necessidades

dos

clientes,

reduzindo

problemas

de

interpretação

e,

consequentemente, erros que resultam em perdas.
Por último, a dimensão Ambiência Inovadora mede, principalmente, o
relacionamento da empresa com fontes externas de conhecimento e entendimento a
respeito de fontes de financiamento para a inovação. Um exemplo é a possibilidade
de solicitação de bolsas CNPq de incentivo à inserção de mestres e doutores em
empresas privadas, com o objetivo de alavancar a tecnologia e a inovação
(BACHMANN; DESTEFANI, 2008).
De acordo com Bachmann e Destefani (2008), o Radar da Inovação
fundamenta-se, portanto, em três questões: o que avaliar (dimensões), como medir
(escala de maturidade) e que período de tempo considerar (horizonte de três anos).
É importante ressaltar que o Radar não tem a pretensão de ser uma fotografia exata
da gestão da inovação nas empresas, já que não tem alto nível de objetividade e é
medido, basicamente, de forma qualitativa. O Radar da Inovação é uma metodologia
de auditoria de inovação que pretende balizar e comparar resultados internos de
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desenvolvimento empresarial e também externos, comparando pontuações entre
empresas.
A medida da inovação em cada dimensão é dada pela média aritmética das
pontuações dos respectivos itens, conforme equação abaixo. O grau de maturidade
no uso do processo de gestão da inovação corresponde à média ponderada dos
pontos obtidos em cada dimensão. Apenas a dimensão Ambiência Inovadora,
devido à sua importância para a implantação efetiva do processo de gestão da
inovação, recebe peso 2 (BACHMANN; DESTEFANI, 2008).

MÉDIA =

2.2

SOMA DA PONTUAÇÃO DE TODOS OS ITENS DA DIMENSÃO
NÚMERO DE QUESTÕES

GESTÃO EMPRESARIAL

Segundo Drucker (1975), o termo gestão tem sua origem no final do século XIX
e início do século XX, muito depois do surgimento da palavra administração. De
acordo com Fayol (1960), a administração é uma das funções das operações
empresariais, distinguindo-se das funções técnicas, comercais, financeiras, de
segurança e contabilidade. Para Gabor (2001) e Taylor (1990), a gestão tem foco em
diversas áreas do conhecimento, não somente na administração em si, mas também
na função técnica, produção, vendas ou redução de custos, por exemplo. Considerase, então, que a “[...] Gestão é lançar mão de todas as funções e conhecimentos
necessários para, através de pessoas, atingir os objetivos de uma organização de
forma eficiente” (DIAS, 2002, p. 11).
Arantes (1998) afirma que a gestão empresarial tem como objetivo oferecer
suporte à administração, a fim de alcançar o futuro desejado para a empresa,
estabelecendo

objetivos,

estratégias,

desenvolvendo

talentos,

assegurando

produtividade e tudo que leve ao alcance dos resultados esperados. Para Borinelli,
Rosa e Von Mecheln (1997), a sobrevivência de uma empresa depende de uma
“boa administração”, capaz de entender, dirigir e controlar seus processos. Portanto,
os sistemas ou modelos de gestão são imprescindíveis à criação, desenvolvimento,
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manutenção e existência das empresas, independentemente do seu porte
(OLIVEIRA, 2005).
Ao mergulhar nos conceitos da inovação e analisar a realidade das MPEs
brasileiras, entende-se a necessidade de fortalecimento da gestão empresarial como
forma de desenvolvimento organizacional e abertura de oportunidade para o
surgimento das inovações. Com esse intuito, também mostra-se relevante a
avaliação e o desenvolvimento dos requisitos básicos para que uma empresa seja
excelente em sua gestão e, com isso, seja capaz de desenvolver desde as
inovações incrementais até as radicais ou disruptivas.
Com a integração comercial brasileira e a globalização, surgiu a necessidade
de definição de padrões internacionais para avaliação, orientação e reconhecimento
da gestão empresarial, buscando competitividade no mercado globalizado. Para
isso, criou-se a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), instituição não
governamental que dissemina o Modelo de Excelência da Gestão (MEG) como
instrumento para competitividade, sustentabilidade e inovação, busca pela evolução
e excelência na gestão empresarial. Outra atividade da FNQ é administrar o Prêmio
Nacional da Qualidade (PNQ) e atividades decorrentes do processo de premiação
(FNQ, 2013).

2.2.1 Modelo de Excelência em Gestão

O MEG foi pensado para empresas de qualquer setor, segmento ou porte que
estejam interessadas em melhorar sua gestão e contribuir com o aumento da
competitividade sustentável no país, por meio da aplicação de uma ferramenta que
mede o grau de maturidade da gestão das organizações (FNQ, 2014).
Antes de ser consolidado como MEG, a FNQ adotava metodologias
internacionais. Como é possível verificar na Figura 5, de 1992 a 1996, seguia-se o
modelo americano da Fundação Baldridge da Gestão Qualidade Total e, a partir de
1995, pequenas mudanças foram introduzidas, mas sempre acompanhando a
estrutura do Malcolm Baldridge National Quality Award, até 2000. Criado por
trabalhos de pesquisa de diversas organizações e especialistas do Brasil e do
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exterior, o MEG mantem-se atualizado ao cenário mundial e às normas vigentes
(FNQ, 2014).
Figura 5: Evolução do MEG

Fonte: FNQ, 2014, p. 4

De acordo com a FNQ (2013), o modelo foi construído sobre três pilares: os
Fundamentos da Excelência, os Critérios de Excelência e o Sistema de Pontuação.
São os Fundamentos da Excelência em Gestão:
1)

Pensamento sistêmico: compreensão e tratamento das relações de
interdependência entre pessoas e com o ambiente;

2)

Atuação em rede: desenvolver relações e atividades em cooperação entre
organizações e indivíduos;

3)

Aprendizado organizacional: busca de maior eficiência e eficácia nos
processos organizacionais;

4)

Inovação: promoção de ambiente favorável à criação, experimentação e
implementação de novas ideias;

5)

Agilidade: flexibilidade e rapidez de adaptação a novas demandas e
ambientes;
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6)

Liderança transformadora: posicionamento da liderança de forma inspiradora,
exemplar, realizadora e constante em seu propósito;

7)

Olhar para o futuro: projeção e compreensão de cenários e tendências e seus
possíveis efeitos;

8)

Conhecimento sobre clientes e mercados: entendimento das necessidades e
expectativas, explícitas e potenciais, dos clientes e do mercado;

9)

Responsabilidade social: dever de responder pelos impactos gerados à
sociedade e ao meio ambiente;

10)

Valorização das pessoas e da cultura: desenvolvimento de pessoas com
ênfase na maximização do desempenho, diversidade e cultura;

11)

Decisões fundamentadas: tomada de decisões realizadas a partir de análises
de desempenho;

12)

Orientação por processos: enxergar a organização como uma coleção de
processos interligados e interdependentes, com um propósito comum;

13)

Geração de valor: alcance de resultados econômicos, sociais e ambientais
que atendam às necessidades das partes interessadas.
O MEG propõe o Diagrama do Ciclo da Gestão PDCL (Plan, Do, Check,

Learn) com o objetivo de planejar, executar, avaliar e melhorar o modelo de gestão
das organizações, conforme se observa na Figura 6. Propõe-se que sejam definidas
práticas de gestão, que devem ser avaliadas e readequadas periodicamente,
promovendo melhorias por meio de ações preventivas ou corretivas, integrando um
sistema gerencial.
Figura 6: Diagrama do Ciclo da Gestão
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Fonte: FNQ (2013), p.16

2.2.2 Avaliação MPE Brasil

Os requisitos da avaliação são questões capazes de demonstrar a prática dos
Fundamentos da Excelência de forma quantitativa. Para isso, a FNQ (2013; 2014)
definiu oito Critérios de Excelência, agrupados para avaliar os processos gerenciais
e os resultados organizacionais. Esses critérios, ou dimensões, foram organizados
de forma circular, sugerindo uma visão sistêmica e demonstrando seu caráter de
interdependência e complementação, como mostra a Figura 7.
Figura 7: Composição dos critérios de excelência
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Fonte: FNQ (2013), p.13

O bloco azul representa o planejamento. De forma a atender às necessidades
e expectativas dos clientes e assegurar uma atuação responsável junto à sociedade,
a Liderança deve formular suas Estratégias e Planos. O bloco verde representa a
execução. As Pessoas, por meio de indicadores, metas e ações, concretizam as
estratégias e planos definidos pelo líder, por meio dos Processos. O bloco amarelo
representa o controle de desempenho. Para efetivação do controle, são medidos os
resultados econômico-financeiros, socioambientais, mercadológicos, de clientes,
pessoas e processos de toda a cadeia de valor, em busca dos Resultados. Por fim, o
bloco branco representa o aprender. Os resultados em forma de informações e
conhecimentos retornam à empresa para reconhecimento de acertos e erros, ajustes
e redefinições para o início de um novo ciclo (FNQ, 2014).
Esses critérios são avaliados por meio do Sistema de Pontuação, que mede o
atendimento de itens aos fatores de avaliação. Para tanto, foram formuladas 37
questões1 de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas de resposta, ”a”,
”b”, ”c” e “d”, conforme Figura 8. Apenas as alternativas ”c” e ”d” devem ser
evidenciadas durante diagnóstico, pois são as alternativas que afirmam haver algum
tipo de maturidade na questão avaliada.
Figura 8: Sistema de pontuação do MEG

Fonte: Adaptado de FNQ (2014)

Segundo a FNQ (2013; 2014), os temas abordados nas questões abrangem
os esforços da empresa em inovar, a busca de conhecimentos externos,
compartilhamento de informações e conhecimentos com os colaboradores, o
ambiente favorável e estimulante ao surgimento de ideias, a avaliação e seleção de

1

O questionário completo encontra-se no “Anexo A” deste trabalho.
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ideias,

recursos

e

condições

para

experimentação

de

novas

ideias,

acompanhamento de inovações implantadas por meio de indicadores, aprendizado
sobre

o

processo

de

inovação,

reconhecimento

pelas

contribuições

dos

colaboradores, capacitação para inovação e gestão da inovação, estímulo do
trabalho em equipe, divulgação das inovações interna e externamente e avaliação
dos benefícios da inovação.
Cada uma das oito dimensões trata de aspectos inerentes à excelência em
gestão: Liderança (missão, comportamento ético, análise de desempenho,
compartilhamento de informações

com

os colaboradores,

investimento no

desenvolvimento gerencial, busca de informações); Estratégias e Planos (visão de
futuro, estratégias, indicadores, planos de ação); Clientes (agrupamento, divulgação
de produtos e serviços, reclamações, satisfação, fidelização e captação de novos
clientes); Sociedade (exigências legais, impactos ambientais, projetos sociais);
Informações e Conhecimento (disponibilização de informações, compartilhamento do
conhecimento, melhorias nas práticas de gestão, informações comparativas para
análise de desempenho); Pessoas (funções e responsabilidades,

seleção,

capacitação, perigos e riscos relacionados à saúde e segurança no trabalho, bemestar e satisfação); Processos (padronização e documentação, controle, seleção de
fornecedores, controle financeiro) e Resultados (satisfação do cliente, reclamações
de clientes, capacitações, acidentes de trabalho, produtividade, margem de lucro)
(SEBRAE; MBC; Gerdau, 2016).
Na dimensão Liderança, analisa-se a forma pela qual os dirigentes exercem a
liderança na empresa, seu desenvolvimento gerencial, sua comunicação com os
colaboradores e como promovem inovações. Em Estratégias e Planos, é analisado o
processo de definição das estratégias e planos, formulação da visão de futuro e sua
comunicação aos colaboradores.
Em Clientes, verifica-se o conhecimento das necessidades e expectativas dos
clientes e sua identificação e agrupamento em relação a esses aspectos. Observase a divulgação dos produtos/serviços e o relacionamento com clientes atuais e
potenciais. Quanto à Sociedade, avalia-se o cumprimento às exigências legais,
incluindo os aspectos ambientais e o comprometimento com a comunidade por meio
de projetos sociais.
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Em Informações e Conhecimentos, são observadas as informações e
conhecimentos adquiridos pelas pessoas na execução de suas atividades e tomada
de decisão. Verifica-se também a utilização de informações comparativas na análise
do desempenho. Já em Pessoas, são avaliadas as práticas de gestão de pessoas
que trabalham na empresa, ou seja, seus colaboradores.
Na dimensão Processos, são analisados os processos principais da empresa,
que geram produtos e serviços entregues aos clientes. Observa-se também o
relacionamento com fornecedores e a gestão das finanças. Por último, em
Resultados, avalia-se a existência de indicadores que controlem o desempenho da
empresa e se esses indicadores revelam resultado positivo ou negativo. Os
resultados são decorrência direta de tudo o que a empresa tem ou faz para cumprir
o que é solicitado em todos os critérios anteriores (reclamações de clientes,
capacitações ministradas, acidentes com colaboradores, produtividade no trabalho,
margem de lucro, entre outros). Tais resultados são analisados em relação à
tendência, ou seja, o seu comportamento ao longo do tempo considerando os três
últimos anos (SEBRAE; MBC; Gerdau, 2016).

2.3

PEQUENAS EMPRESAS

As pequenas empresas são peças importantes da economia brasileira, pois
contribuem para o desenvolvimento empresarial e para a geração de empregos
(OLIVEIRA, 2005). Empresas de pequeno porte possuem características singulares.
De acordo com Schell (1995), as pequenas empresas de serviços possuem algumas
características consideradas padrão, tais como:
a. Pequena quantidade de colaboradores;
b. Estruturas organizacionais simples, com poucos níveis hierárquicos;
c. Ocupa espaço bem definido no mercado em que atua;
d. Possui flexibilidade geográfica e importante papel na interiorização do
desenvolvimento;
e. Alta intensidade de trabalho;
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f. Administração “pessoal”, sendo comum os assuntos da empresa serem
tratados junto aos assuntos particulares, inclusive o financeiro;
g. Predominância absoluta do capital privado nacional.
Batalha e Demori (1990) afirmam que, por suas características de
informalidade e flexibilidade, as pequenas empresas têm facilidade em desenvolver
novos produtos e serviços, sendo assim agentes natos de mudança.
Oliveira (2005) ressalta que existem dois tipos de estrutura organizacional:
formal (aquela que é planejada e documentada) e informal (constituída por redes
sociais e pessoais espontâneas, que não constam no organograma da empresa).
Contrapondo Batalha e Demori (1990), Oliveira (2005) argumenta que a estrutura
informal é um empecilho ao desempenho das empresas devido à imprevisibilidade
dos resultados, alterando ou cumprindo ordens de forma diferente. Afirma-se que a
situação ideal seria aquela em que o gestor tem controle sobre as duas estruturas,
formal e informal.

2.3.1 Serviços da Construção Civil

As empresas de serviços da construção civil têm um papel de grande
responsabilidade na cadeia construtiva. Segundo Oliveira e Melhado (2006, p.10),
“[...] Os empreendimentos na construção civil, assim como em outros setores
produtivos, devem atender aos objetivos estratégicos dos seus empreendedores e
viabilizar a sobrevivência e o crescimento das organizações que deles participam”.
Essas empresas são responsáveis pelo desenvolvimento do processo construtivo,
organizando, registrando e transmitindo as características físicas e tecnológicas das
edificações. Os produtos gerados, ou projetos, devem ser considerados tanto na
fase de execução quanto nos processos operacionais da construção, como fluxo de
materiais e acompanhamento de obra.
De acordo com Melhado et al. (2006), o processo de projeto pode ser dividido
em seis fases:
1) Concepção do Produto;
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2) Definição do Produto;
3) Identificação e Solução de Interfaces;
4) Projeto de Detalhamento das Especialidades;
5) Pós-Entrega do Projeto;
6) Pós-Entrega da Obra.
As atividades de coordenação a serem desenvolvidas em cada fase são
divididas em três categorias: Serviços essenciais, que são atividades que devem ser
desenvolvidas na fase de Projeto; Serviços específicos, atividades que podem ser
realizadas por terceiros; e Serviços opcionais, que normalmente são executadas por
outros profissionais, mas podem ser executadas pelo coordenador de projetos
(MELHADO et al., 2006).
Empresas de projeto de edificações geralmente enquadram-se como
Empresas de Pequeno Porte, por suas características predominantes, tais como
flutuação de demanda por serviços, baixos preços praticados em projeto e pouca
organização e força de classe. Em relação às características gerais das empresas
de serviços da construção civil, compreendem-se como características principais a
baixa tolerância a mudanças, o desconhecimento e desinteresse por instrumentos
ligados à gestão e o desestímulo a procedimentos complexos (OLIVEIRA;
MELHADO, 2006).
Esse tipo de empresa lida com a alta complexidade e responsabilidade das
atividades envolvidas no projeto e construção. Além disso, são mais vulneráveis aos
períodos de baixa demanda produtiva, especialmente por serem geralmente
despreparadas

gerencialmente,

e

desestruturadas

e

desorganizadas

estrategicamente (SOUZA, 2009).
Segundo Souza (2009), mudanças estruturais, tecnológicas, produtivas e
organizacionais no setor da construção civil afetam profundamente todos os agentes
da cadeia, inclusive as empresas de serviços. Portanto, faz-se necessária a
redefinição da forma de trabalhar e dos relacionamentos praticados até então, o
desenvolvimento organizacional constante e a busca por inovação.

41

É importante a proposição de modelos adaptados às necessidades e à cultura
empresarial. Para isso, é possível valer-se de modelos de gestão existentes como
ponto de partida (TZORTZOPOULOS, 1999).
Segundo Peralta (2002, p.122), “[...] A identificação e melhoria dos processos de
projeto e execução podem eliminar o tempo desperdiçado e o esforço da equipe se
forem controlados e integrados”. Considerando essa necessidade, o próximo
capítulo avalia empresas de serviços da construção civil, sob a ótica do Modelo de
Excelência em Gestão e Radar da Inovação aqui estudados.
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3

ESTUDOS DE CASO

Os estudos de caso apresentados neste capítulo foram selecionados de
acordo com a metodologia descrita no item 1.2.2 deste trabalho, considerando o
fluxo metodológico apresentado na Figura 1.
Foram realizadas visitas às empresas selecionadas, com entrevistas que
duraram, aproximadamente, duas horas para diagnóstico e uma hora para
apresentação do relatório de resultados individual e condução da Análise SWOT.
Na aplicação do diagnóstico, foram utilizados como estrutura a Avaliação
MPE Brasil e o Radar da Inovação. As questões contidas nos questionários são de
múltipla escolha e coube ao pesquisador, a partir da entrevista, definir em qual das
alternativas a empresa se enquadra. Nesses casos, a pesquisadora utilizou
perguntas abertas para que houvesse o mínimo de influência nos relatos dos
empresários, sem a explicitação das alternativas definidas como possíveis
respostas. Com as respostas da entrevista, foi possível calcular as pontuações e
criar os gráficos, a fim de apresentar a maturidade da empresa em relação à sua
gestão e à inovação.
Na visita devolutiva, foram apresentados os resultados dos diagnósticos, com
os quais pode-se evidenciar as dimensões nas quais a empresa possui alto
desempenho e as dimensões com as pontuações mais baixas, além de possíveis
mudanças a serem realizadas para melhorar seu desempenho. Ainda nessa visita, a
pesquisadora conduziu a Análise SWOT e, junto ao empresário, avaliou os pontos
fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças que cercam a empresa.

3.1

CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS

Foram selecionadas oito empresas que atendessem aos pré-requisitos
estabelecidos e que pudessem ser estudadas profundamente, a fim de entender os
resultados encontrados no diagnóstico aplicado, suas similaridades e desvios de
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padrões. Na Tabela 1, é possível verificar as características básicas das empresas
selecionadas.
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Tabela 1: Caracterização Básica

FUNDAÇÃO

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

A

B

C

D

E

F

G

H

1996

1991

2008

1997

2011

2000

2013

2000

2

4

20

4

6

45

8

1

360.000

900.000

2.500.000

360.000

500.000

3.500.000

500.000

1.000.000

Sem sócios,
sexo
masculino,
71 anos,
mestre

Sociedade,
empresa
familiar,
sexo
masculino,
61 anos,
pósgraduado

Sociedade,
empresa
familiar,
sexo
feminino, 50
anos,
graduada

Sociedade,
empresa
familiar,
sexo
masculino,
62 anos,
pósgraduado

Sociedade,
empresa
familiar,
sexo
feminino, 32
anos,
ensino
médio

Sociedade,
sexo
masculino,
50 anos,
graduado

Sociedade,
sexo
feminino, 40
anos, pósgraduada

Sociedade,
empresa
familiar,
masculino,
48 anos,
graduado

Empresa de
projetos de
arquitetura
e
urbanismo,
especializad
a em
projetos
hospitalares

Empresa
de projetos
de
arquitetura
e
urbanismo,
especializa
da em
projetos
industriais

Empresa de
projetos e
de
execução
de obras
em
estrutura
metálica

Empresa
de projetos
de
arquitetura
e
engenharia

Empresa de
projetos,
construção
e
comercializ
ação de
imóveis
residenciais
de baixo e
médio
padrão

Empresa de
consultoria
ambiental,
projeto e
execução de
obras de
infraestrutur
a e geologia

Empresa de
projetos de
arquitetura,
urbanismo e
paisagismo

Empresa de
projetos e
execução
de obras
com
concreto e
serviços
laboratoriai
s de
controle
tecnológico
de
materiais

Empresas
privadas

Empresas
privadas e
órgãos
públicos

Empresas
privadas

Empresas
privadas e
pessoa
física

Pessoa
física

Empresas
privadas

Empresas
privadas e
pessoa física

Empresas
privadas

Projetos de
Arquitetura

Projetos de
Arquitetura

Obras com
estrutura
metálica

Projetos de
arquitetura

Construção
de imóveis
residenciais
de baixo
padrão

Sondagens
de solo

Projetos de
arquitetura

Controle
tecnológico
de solos e
concreto

(CNPJ)
N DE
COLABORADO
RES
FATURAMENTO
ANUAL MÉDIO
(R$)
PERFIL
EMPRESARIAL

DESCRITIVO
DA EMPRESA

PRINCIPAIS
CLIENTES

PRINCIPAL
PRODUTO

Fonte: A autora
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Verifica-se na Tabela 1 que as empresas selecionadas possuem algumas
caracterí

Gráfico 1: Tempo de abertura do CNPJ

Fonte: A autora

O Gráfico 2 mostra que metade das empresas possui baixo número de
colaboradores, contando apenas com o proprietário mais até cinco colaboradores.
Gráfico 2: Quantidade de colaboradores

Fonte: A autora
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Quanto ao faturamento, há uma grande heterogeinade, conforme se observa
no Gráfico 3. É possível analisar que as empresas com faturamento mais alto
(Empresa C, Empresa F e Empresa H) têm as obras como principais
produtos/serviços, além de geralmente possuírem a maior quantidade de
colaboradores.
Gráfico 3: Faturamento anual das empresas

Fonte: A autora

Além disso, é possível verificar na Tabela 1 que a maioria dos casos (75%) é
de empresas familiares, constituídas principalmente por sócios casados. Mais da
metade dos empresários têm 50 anos ou mais. Os clientes são, em sua maioria,
empresas privadas, seguidas por pessoas físicas e, por último, órgãos públicos. Dos
oito empresários entrevistados, um possui ensino médio completo, dois são
graduados em Arquitetura ou Engenharia Civil e quatro possuem pós-graduação,
das quais duas são na área de gestão empresarial.
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3.1.1 Empresa A

A Empresa A é um escritório de Arquitetura e Urbanismo com vinte anos de
experiência no mercado, especializada em projetos hospitalares. Está localizada em
um edifício na região central da cidade de São José do Rio Preto, com espaço físico
amplo. Apesar das instalações antigas, a área é bem distribuída e dividida com outro
profissional, engenheiro civil, que trabalha de forma autônoma, compartilhando
espaço e despesas.
O proprietário é formado em Arquitetura e Urbanismo e possui mestrado na
mesma área. É também coordenador de um dos cursos superiores de Arquitetura e
Urbanismo da cidade e possui grande reconhecimento entre os profissionais da
área. Com 71 anos de idade, está em processo de aposentadoria. Contudo, não
deseja parar completamente de desenvolver projetos.
Como é possível verificar nos Gráficos 4 e 5,

as pontuações mais altas

obtidas no Radar da Inovação foram nas dimensões Plataforma, Marca e
Relacionamento, e na Avaliação MPE, a pontuação mais alta foi de 12% na
dimensão Pessoas, evidenciando as dificuldades que a empresa apresenta em
relação à sua gestão e inovação.
Gráfico 4: Radar da Inovação: Empresa A

Fonte: A autora
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Gráfico 5: Avaliação MPE: Empresa A

Fonte: A autora

A empresa não possui planejamento estratégico ou visão de futuro definida, já
que não tem possíveis sucessores ou colaboradores com experiência para
compartilhar as atividades mais importantes. Sua equipe conta com apenas dois
estagiários e o relacionamento interno é verticalizado, com forte relação hierárquica
pela diferença de idade, experiência e dificuldade de comunicação. Já o
relacionamento externo acontece principalmente em ambiente universitário, por meio
da coordenação e aulas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Devido à falta de visão gerencial do empresário ou dos colaboradores, as
práticas de gestão são inexistentes e os processos são executados informalmente.
Em relação aos clientes, a empresa posiciona-se passivamente, sem estratégias
definidas para prospecção, já que normalmente é contratada por meio de indicação,
em razão do tempo de mercado e do bom relacionamento. A comunicação com os
atuais clientes é feita pessoalmente ou via telefone, para resolução de problemas.
Os impactos ambientais causados pela estrutura do escritório não são
reconhecidos e os impactos em obra são tratados apenas por meio de recursos
passivos de sustentabilidade em projeto. Além disso, não são desenvolvidas ações
sociais.
Ainda nessa etapa, foram discutidos os pontos da Matriz SWOT.

Como

pontos fortes, foram destacados o know-how, pelo currículo do empresário e
conhecimento adquirido durante os anos de trabalho, a qualidade dos projetos, o
portfolio, com grandes projetos e obras executados, o baixo custo fixo do escritório e
a especialização em projetos hospitalares, que traz maior confiabilidade ao trabalho.
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Como fraquezas, foram destacadas a comunicação com os clientes, que ocorre
apenas quando há algum problema ou necessidade pontual, o corpo técnico enxuto
e com pouca experiência, a falta de possíveis sucessores, a falta de capital para
contratação de um colaborador experiente e a fidelização dos clientes atuais, que
nem sempre demandam novos projetos.
Já no âmbito do ambiente externo à empresa, a oportunidade identificada é a
baixa capacidade técnica do mercado para atuação em projetos de saúde, que
demanda

alta

responsabilidade

e

profundo

conhecimento

das

legislações

envolvidas. Como ameaça, destacam-se a falta de cultura arquitetônica dos
possíveis clientes para identificação de sua importância no processo de construção,
a enorme quantidade de novos profissionais sendo formados na região, a
concorrência desleal de preços praticados, abaixo do que indica o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), e as reservas técnicas1, tidas como antiéticas e já
proibidas pelo CAU.

3.1.2 Empresa B

A Empresa B está há 25 anos atuando em projetos de Arquitetura e
Urbanismo, com foco em projetos industriais. Situa-se num bairro próximo ao centro,
em uma casa com estrutura maior do que a necessária, já que algumas salas ficam
fechadas e sem uso. Os sócios são pai e filho, formados em Arquitetura e
Urbanismo. O sócio mais velho possui especialização em Gestão de Empresas e
ministra aulas em duas faculdades de Arquitetura e Urbanismo na cidade. O
diagnóstico foi realizado apenas com a presença do sócio mais velho.
A missão, visão e valores da empresa não existem formalmente, mas os
sócios têm ideia de quais são. As estratégias e planos são definidos apenas entre
dirigentes e, posteriormente, as atividades referentes aos planos são repassadas
aos colaboradores envolvidos.

1

Comissões recebidas por intermediação de vendas em lojas de construção, acabamentos, móveis e decoração.
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Apesar de existir um sistema de informações em rede, ele é utilizado apenas
para compartilhamento de conteúdos técnicos de projetos, pois as pastas com
informações administrativas não têm acesso liberado. Não há incentivos formais
para troca de informações e conhecimentos internamente, reuniões periódicas de
equipe ou método de coleta de ideias de colaboradores, que se envolvem apenas
com as atividades que lhes são direcionadas pela coordenação de projetos, que é
de responsabilidade do sócio mais novo, assim como a coordenação de equipe. O
coordenador possui amplo conhecimento técnico, mas suas habilidades em gestão
de pessoas são pouco desenvolvidas, gerando conflitos entre colaboradores, sócios
e, por vezes, clientes.
A prospecção de clientes acontece de forma direta, por meio de reuniões, emails e telefone. O site foi reestruturado, mas não há atualização constante de
portfolio e não há engajamento do público na página da rede social Facebook, que
foi atualizada pela última vez há dois anos. Grande parte dos clientes contrata a
empresa por meio de indicações. Devido à baixa procura por projetos nos anos de
2015 e 2016, houve uma mudança estratégica e a empresa começou a participar de
licitações para projetos de órgãos públicos.
Não são colhidas informações dos atuais clientes a fim de avaliar formalmente
sua

satisfação,

utilizar

informações

para

fidelização

ou

levantamento

de

necessidades para aprimoramento dos serviços oferecidos. Já houve casos de
conflitos com clientes em razão de reclamações.
Não são implementadas ações com foco ambiental na empresa, mas há o
incentivo à economia de energia no escritório, o uso de metodologias construtivas
ambientalmente eficientes e projetos de arquitetura sustentável passiva. Não são
efetuadas ações sociais voltadas à comunidade.
O Gráfico 6 abaixo demonstra maior desempenho nas dimensões Marca,
Soluções, Relacionamento e Rede, com máximo de 3 pontos, significando inovação
incipiente. O Gráfico 7 destaca-se na dimensão Processos, principalmente porque
principais processos da empresa são executados de forma padronizada e
documentada, a fim de garantir qualidade nos projetos desenvolvidos e,
consequentemente, a satisfação dos clientes.
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Gráfico 6: Radar da Inovação: Empresa B

Fonte: A autora

Gráfico 7: Avaliação MPE: Empresa B

Fonte: A autora

No desenvolvimento da Matriz SWOT, surgiram como pontos fortes a
experiência de mercado, decorrente do tempo de existência da empresa, a elevada
qualidade técnica dos projetos desenvolvidos, os prazos, que costumam ser
seguidos rigorosamente, e o portfolio da empresa, com projetos de alta
complexidade já desenvolvidos.
Os pontos fracos apontados foram a presença inexpressiva no mercado e
poucas ações de marketing, principalmente em meios digitais, poucos controles de
desempenho (produtividade, financeiro, satisfação de clientes e colaboradores),
capital de giro escasso, processos comerciais não definidos, fraco relacionamento
com o cliente, estrutura organizacional com funções e responsabilidades sem
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definição formal e ausência de definição formal da missão, visão e valores da
empresa,

expressados

em

estratégias

e

planos

documentados,

com

acompanhamento de metas por meio de indicadores.
As oportunidades externas identificadas foram o aumento da demanda por
obras públicas, o déficit habitacional, que poderia ser aproveitado com incorporação
de obras próprias, a demanda do mercado por serviços especializados em certos
segmentos, baixa qualificação da concorrência, a comunicação via internet e a
rapidez com a qual as informações transitam atualmente, e o entendimento da
necessidade dos profissionais de arquitetura que tem melhorado.
O mercado desacelerado, o aumento de profissionais da área por conta da
grande quantidade de faculdades de arquitetura e urbanismo na região e os juros
altos foram apontados como ameaças. Além disso, a baixa qualificação da
concorrência, apesar de também ter sido apontada como oportunidade, é enxergada
como ameaça, por praticar baixos preços de projeto e disseminar uma cultura
deturpada sobre o entendimento da arquitetura.

3.1.3 Empresa C

A Empresa C, fundada há oito anos, localiza-se em um bairro industrial. Seu
principal serviço são obras com estruturas metálicas. Oferece ainda soluções de
projeto, produção de componentes de aço, montagem e gerenciamento de obras.
Composta por uma estrutura familiar, os sócios são casados e seus filhos fazem
estágio na empresa durante as férias da faculdade.
A missão e visão da empresa estão definidas formalmente e disponibilizadas
no website. Contudo, essas diretrizes não foram apresentadas aos colaboradores.
De acordo com o website da empresa, sua missão é “propiciar aos clientes soluções
que

criem

melhores

resultados

em

seus

projetos,

gerados

por

nosso

desenvolvimento e gestão”, e sua visão é “ser referência como empresa
viabilizadora das melhores soluções em projetos de construção em aço”.
Informações e conhecimentos externos são buscados eventualmente junto a
fornecedores e clientes. O relacionamento interno não é incentivado e não há canais
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de comunicação formais junto aos colaboradores. As funções e responsabilidades
dos colaboradores estão definidas informalmente, e os empresários acreditam que
estes conhecem suas responsabilidades. Apesar de nunca ter sido realizada uma
pesquisa de clima organizacional, a rotatividade dos colaboradores é muito baixa.
Por isso, os empresários entendem que o ambiente de trabalho é agradável.
As práticas de gestão não estão estruturadas para o setor financeiro, gestão
de pessoas e setor comercial. Contudo, os principais processos do negócio são
executados de forma padronizada, ainda que não documentada, e corrigidos quando
ocorrem problemas ou reclamações. Os clientes não são agrupados de acordo com
suas necessidades e não são realizadas pesquisas de satisfação ou registro de
reclamações.
Os impactos negativos causados ao meio ambiente, tanto pelo edifício
administrativo quanto pelas obras, são considerados irrelevantes. Por isso, não são
realizadas ações como uso eficiente de água e energia, compra de matérias-prima
sustentáveis, gestão de resíduos ou diminuição da poluição. Também não são
desenvolvidas ações sociais junto à comunidade, como incentivo à educação no
canteiro de obras, oficinas de temas variados para a comunidade local, ou até
mesmo ações sociais não relacionadas à cadeia da construção civil, como atividades
em creches e asilos.
A empresa lança constantemente novos produtos e serviços no mercado,
como projetos e obras em Drywall, Steeldeck e Steelframe. Entretanto, tais produtos
não são divulgados para os clientes. Quanto aos indicadores e resultados, são
medidos apenas os resultados financeiros básicos, sem fluxo de caixa completo.
O Gráfico 8 revela desempenho máximo na dimensão Plataforma, pois a
empresa consegue aproveitar de forma eficiente as estruturas físicas e de
conhecimento para entregar maior variedade de produtos e serviços, além de bom
desempenho nas dimensões Clientes, Soluções e Cadeia de Fornecimento. Já o
Gráfico 9 ilustra um maior destaque em Processos, uma vez que a empresa executa
seus principais processos de forma padronizada, ainda que não documentada,
corrigindo-os quando algum problema é apontado.
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Gráfico 8: Radar da Inovação: Empresa C

Fonte: A autora

Gráfico 9: Avaliação MPE: Empresa C

Fonte: A autora

As forças identificadas pela Análise SWOT são a oferta de projetos
personalizados, a rapidez na entrega da produção das peças de aço, a variedade de
produtos e serviços oferecidos e a interação entre os recursos para oferecer
soluções completas aos clientes, e o respeito às normas técnicas e a qualidade
técnica da equipe. Como fraquezas, foram identificadas a falta de medição de
resultados, o tempo necessário para o desenvolvimento de projetos, os controles
financeiros, a alavancagem da marca e o marketing com foco em prospecção de
novos clientes.
No ambiente externo, a oportunidade identificada foi o aumento do
reconhecimento, por parte da população, das estruturas metálicas como solução
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construtiva rápida e sustentável, o aumento do uso de estruturas metálicas em
edifícios residenciais, o crescimento de obras de edifícios comerciais na região e a
demanda por projetos em estruturas metálicas em obras públicas. Entendem-se
como ameaças a retração do mercado da construção civil, os baixos preços
praticados pela concorrência, a má qualidade de execução dos serviços
complementares da obra e a dificuldade dos clientes na análise de orçamentos por
conta de disparidades de especificação.

3.1.4 Empresa D

Dividindo seu espaço físico com a empresa de Engenharia Civil pertencente à
esposa do proprietário, a Empresa D está há dezenove anos no mercado,
desenvolvendo projetos arquitetônicos de diversas tipologias e projetos de
engenharia. O proprietário é graduado e pós-graduado em Arquitetura e Urbanismo
e é professor em faculdades de Arquitetura e Urbanismo da cidade, além de
participar ativamente como representante em sindicatos, associações e conselhos
de arquitetura. Por isso, a empresa tem relacionamento externo bem articulado e,
frequentemente, participa de feiras e congressos na área. O relacionamento interno
é descontraído e amigável, contudo, não há meios formais de compartilhamento de
informações e conhecimento, como reuniões periódicas.
A estrutura organizacional é bem definida, ainda que informalmente. Não há
planejamento estratégico e as ações são realizadas de forma intuitiva, sem objetivos
bem delimitados ou metas definidas. Também não existem processos definidos tanto
na gestão quanto no desenvolvimento de serviços.
A comunicação com o cliente é aberta e próxima, sem canais de comunicação
formais. Não são feitas pesquisas de mercado ou levantamento de necessidades
dos clientes e não é elaborado nenhum tipo de pós-venda, como pesquisa de
satisfação, ligações, e-mail ou visita às obras já entregues.
São desenvolvidas poucas ações voltadas à diminuição dos impactos
ambientais causados pela empresa, tais como a troca dos equipamentos de arcondicionado por modelos mais eficientes, a conscientização dos colaboradores
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quanto ao uso de energia elétrica, a instalação de timer horário para desligamento
automático da iluminação no escritório e a separação dos resídos para reciclagem.
Não são executados projetos sociais junto aos colaboradores.
A empresa não lançou novos produtos ou serviços nos últimos três anos, mas
já retirou do mercado serviços que não obtiveram sucesso, como a venda do projeto
estrutural como acessório incluso ao projeto arquitetônico, pois os clientes
consideravam os preços altos, não entendiam seu valor e, muitas vezes, já tinham
outro engenheiro em mente para o projeto.
Não existem indicadores definidos e os resultados, geralmente, não são
acompanhados, com exceção dos indicadores financeiros.
Conforme os Gráficos 10 e 11, as pontuações mais altas foram na dimensão
Plataforma no Radar da Inovação, e Sociedade na Avaliação MPE, com 66%, pois
as exigências legais aplicáveis à empresa são conhecidas e mantidas atualizadas e
existem algumas ações para tratamento do impacto ambiental.
Gráfico 10: Radar da Inovação: Empresa D

Fonte: A autora

57

Gráfico 11: Avaliação MPE: Empresa D

Fonte: A autora

A Matriz SWOT identificou como forças a tradição e portfolio variado da
empresa, o trabalho desenvolvido pelo proprietário nas universidades, com aulas e
produção de artigos, trazendo referências da qualidade aos clientes, a alta
capacidade técnica da equipe, a ética profissional e o relacionamento estreito com
os clientes. Como fraquezas, foram apontadas a baixa diversificação de produtos e
serviços, oferecendo poucas soluções à cadeia da construção civil, a prospecção de
novos clientes, a captação de informações dos clientes e possíveis clientes, a falta
de planejamento estratégico e o espaço físico da empresa, que é muito grande,
pouco aproveitado e antigo.
As oportunidades identificadas foram a falta de capacitação técnica dos
profissionais do mercado e o aumento da demanda por administradores de
condomínios. Como ameaças, foram apontadas a crise econômica e a baixa
confiança do mercado, que desacelera a construção civil.

3.1.5 Empresa E

Com pouco tempo de atuação profissional, os proprietários da Empresa E são
jovens e cresceram rapidamente com a expansão do mercado imobiliário e o
lançamento do Programa Minha Casa, Minha Vida. Os sócios são casados, não
possuem conhecimento técnico na área ou experiências prévias à empresa, que
começou como uma imobiliária para venda e aluguel de edifícios residenciais,
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prioritariamente, em um espaço alugado na região central da cidade. Surgiu, então,
a demanda, por parte dos clientes, de projeto e construção de residências de “baixo
padrão”. Em pouco tempo, mais um CNPJ foi aberto e outro local foi alugado e
reformado para atendimento ao público, em um bairro periférico e próximo às áreas
de interesse dos clientes.
A missão e visão de futuro dos proprietários estão definidas informalmente,
com a expectativa de franqueamento da empresa, mas não são de conhecimento
dos colaboradores. Não há busca de informações, conhecimentos e tecnologias em
ambientes externos à empresa, como em eventos ou fornecedores. As informações
gerais sobre a empresa não são compartilhadas internamente de modo sistêmico e
são levadas de forma pontual a cada interessado.
A estrutura organizacional não é desenvolvida e a gestão de pessoas é
considerada difícil, pois os colaboradores são terceirizados. Os proprietários não
possuem CRECI ou formação acadêmica para construção civil, por isso dependem
muito de seus terceirizados e esta situação gera um ambiente de incerteza e
desconfiança. Além disso, de acordo com os sócios, os terceirizados não mostram
interesse em seu desenvolvimento ou capacitação.
Atualmente, a gestão empresarial é desorganizada e não existem processos
para a padronização, controle e garantia da qualidade. Não existem planos de ação,
indicadores e metas e apenas os resultados financeiros são acompanhados, sem a
utilização de um fluxo de caixa. A estrutura física e de conhecimento são bem
aproveitadas, ofertando-se diversos produtos e serviços, como o serviço de
correspondente da Caixa Econômica Federal para o Programa Minha Casa, Minha
Vida.
Não há interfaces que facilitem a comunicação com os clientes, como site ou
redes sociais. A troca de informações ocorre esporadicamente por meio de reuniões
e telefonemas e não são realizadas pesquisas para entendimento formal das
necessidades dos clientes. Os impactos ambientais causados não são reconhecidos
e não são realizadas ações de cunho socioambiental.
O Gráfico 12 apresenta o desempenho máximo na dimensão Plataforma. Já
no Gráfico 13, a dimensão Sociedade obteve o maior desempenho, com 35%, ou
seja, a gestão empresarial é pouco desenvolvida na empresa.
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Gráfico 12: Radar da Inovação: Empresa E

Fonte: A autora
Gráfico 13: Avaliação MPE: Empresa E

Fonte: A autora

Com a Análise SWOT, foram identificados os pontos fortes no atendimento ao
cliente, na flexibilidade de negociação em relação a preços e prazos, no
entendimento dos principais processos da empresa, na localização e no forte
comportamento empreendedor. Como fraquezas, foram elencadas a capacitação da
equipe, o controle de resultados financeiros, o baixo capital de giro, a definição
formal de funções e responsabilidades, o pouco uso da tecnologia e os contratos de
serviço com brechas em relação às responsabilidades da empresa.
O aumento da demanda por construção de residências de alto padrão foi
identificado como oportunidade de criação de novos produtos, além da ineficiência
dos processos de correspondentes da Caixa Econômica Federal, do aumento da
busca por modelos de franquias na construção civil, da crise econômica e da
concorrência, considerados como sendo fatores alavancadores de inovações. Não
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obstante, a concorrência também é considerada uma ameaça, assim como o atraso
nos repasses por parte da Caixa Econômica Federal.

3.1.6 Empresa F

A Empresa F é uma empresa de Engenharia focada em estudos geotécnicos,
projeto e execução de infraestrutura urbana. O proprietário tem 50 anos, é formado
em Geologia e possui grande experiência na área. A empresa possui dezesseis
anos de mercado e, num primeiro momento, contava com outro sócio, sobrinho do
proprietário. Por conta de divergências no seu direcionamento estratégico, o
sobrinho deixou a sociedade e fundou seu próprio negócio, que hoje é concorrente
direto da Empresa F, levando, inclusive, clientes antigos da empresa, segundo o
empresário.
Instalada em um barracão numa área industrial da cidade, o espaço físico
precisou ser expandido por causa da aquisição de novos equipamentos e do
aumento da equipe. Além disso, existem casas alugadas para equipes que
trabalham em campo, próximas às obras em andamento.
O planejamento estratégico da empresa é bem claro para toda a equipe. Sua
missão, visão e valores estão definidos formalmente. Existem estratégias definidas
para o atendimento dos objetivos e metas, acompanhadas por seus respectivos
indicadores. As funções e responsabilidades da equipe estão definidas formalmente
e são de conhecimento dos colaboradores. A equipe é capacitada regularmente e
são adotadas ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores
quando algum problema é detectado.
O relacionamento interno é próximo e transparente. São realizadas reuniões
periódicas com os gerentes e com a equipe para compartilhamento de informações e
conhecimentos adquiridos. Além disso, utiliza-se um servidor comum a todos os
colaboradores, onde são disponibilizadas e organizadas todas as informações da
empresa e dos projetos. O relacionamento externo é sempre fortalecido pela
participação constante em feiras e congressos da área ou não, e pela busca de
conhecimento e novas tecnologias através de consultorias e apoio de associações.
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Os processos da empresa são executados de forma padronizada, os padrões
são documentados e os processos são constantemente reavaliados para possíveis
melhorias. Nos últimos três anos, a empresa lançou um novo serviço, que é a
perfuração de poços, e retirou produtos do mercado que não obtiveram sucesso,
como os licenciamentos ambientais. Os clientes são cadastrados em um sistema e
agrupados de acordo com os serviços solicitados (Sondagens – clientes da iniciativa
privada e poder público; Infraestrutura – governo federal). Suas necessidades e
expectativas são identificadas formalmente por meio de pesquisas de satisfação
realizadas periodicamente.
A empresa possui direcionamento estratégico voltado ao meio ambiente.
Ações para redução do consumo de energia são adotadas, tais como a redução do
horário de trabalho e o incentivo ao desligamento de equipamentos em horário de
almoço. O descarte de resíduos de obras também é gerido visando menor impacto
ambiental. A responsabilidade social faz parte das estratégias e planos da empresa,
com doações, financiamento de cursos superiores, apoio psicológico e financeiro
aos colaboradores e familiares.
Como é possível verificar nos Gráficos 14 e 15, as pontuações mais altas
obtidas no Radar da Inovação foram nas dimensões Plataforma e Relacionamento, e
na Avaliação MPE, as pontuações mais altas foram em Sociedade (91,67%) e
Informações e Conhecimento (81,50%), mostrando alto grau de maturidade na
gestão empresarial e inovação.
Gráfico 14: Radar da Inovação: Empresa F

Fonte: A autora
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Gráfico 15: Avaliação MPE: Empresa F

Fonte: A autora

Os pontos fortes identificados por meio da Matriz SWOT são a evolução
técnica e de capacitação, a melhoria contínua da gestão, o conhecimento e
desenvolvimento de pessoas, o bem-estar e a satisfação dos colaboradores, o
relacionamento com os clientes, a gestão financeira e a precificação precisa dos
serviços prestados. As fraquezas apontadas são a pequena oferta de diferentes
serviços, a falta de recursos financeiros e capital de giro, o setor comercial e
prospecção de clientes fracos, a gestão da produção ainda deficiente, a falta de
promoção de eventos e de planejamento de marketing, a necessidade de otimização
da logística por conta de custos, a medição de resultados restrita e a melhoria no
compartilhamento de aprendizagens.
Foram identificadas como oportunidades externas a crise econômica e
hídrica, e os incentivos fiscais. A crise econômica também foi apontada como
fraqueza, além da mão de obra resistente às mudanças por questões culturais e da
falta de ética do mercado e da concorrência.

3.1.7 Empresa G

Formada por uma sociedade entre duas arquitetas e urbanistas, a Empresa G
está aberta há três anos. Situada em uma região central da cidade, sua estrutura
física é moderna, aconchegante e aberta. A sala de reuniões é separada do restante
do escritório apenas por divisórias, não havendo salas para reuniões mais
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reservadas. Uma das sócias é responsável pela parte comercial e estratégica, pois é
mais articulada e possui bons relacionamentos externos; a outra sócia é responsável
pela gestão dos projetos e da equipe, por sua alta capacidade técnica.
As estratégias e planos da empresa estão definidos informalmente, não são
conhecidas pelos colaboradores e não existem planos de ação para o seu
desenvolvimento. As práticas de gestão são modificadas regularmente para
melhoria. Os processos não são documentados, mas as atividades são realizadas
de forma padronizada e sempre reorganizadas em busca de eficiência e qualidade,
principalmente no processo de projeto.
O organograma da empresa é bem definido e conhecido pelos colaboradores.
As funções e responsabilidades estão definidas informalmente, assim como o
método de seleção de colaboradores. O relacionamento interno é agradável. São
realizadas reuniões periódicas para planejamento das atividades, troca de
informações e coleta de ideias, mas não há um sistema formal para que isso
aconteça, como por exemplo, um banco de ideias e um processo definido de plano
de ação para a implantação de uma nova ideia.
A empresa possui bom posicionamento social, participando constantemente
de eventos na área. Já fez uso de consultorias e, eventualmente, busca
conhecimentos externos em feiras e mostras. O relacionamento com seus clientes é
estreito, mas a avaliação de satisfação dos clientes é feita de forma intuitiva e as
informações obtidas por meio de conversas são esporadicamente utilizadas na
fidelização destes clientes.
Quanto ao lançamento de novos produtos e serviços, a empresa atenta-se às
necessidades dos clientes, com o objetivo de lhes proporcionar soluções
complementares e gerar receita à empresa. Os impactos ambientais causados ao
meio ambiente são conhecidos, mas não são adotadas ações com foco na sua
diminuição. Também não são realizadas ações sociais.
De acordo com o Gráfico 16 do Radar da Inovação, a empresa alcançou
pontuação máxima em Plataforma e Rede. O Gráfico 17 mostra maior destaque na
dimensão Liderança, com 49,20%.
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Gráfico 16: Radar da Inovação: Empresa G

Fonte: A autora
Gráfico 17: Avaliação MPE: Empresa G

Fonte: A autora

Os pontos fortes da Empresa G identificados são o relacionamento próximo
com o cliente e sua fidelização, a boa relação com fornecedores, a localização do
escritório e o ambiente confortável para receber os clientes, o bom posicionamento
no mercado e na mídia local, a presença nas mídias sociais e a baixa rotatividade de
colaboradores, que também foi considerada um ponto fraco quando há necessidade
de enxugar a equipe por questões financeiras.
Outras fraquezas apontadas são a resolução de problemas com clientes,
como as diversas alterações realizadas gratuitamente, o reposicionamento dos
valores de serviços, a dificuldade em mostrar valor aos clientes na apresentação de
orçamentos, o baixo uso de tecnologias e softwares, a falta de capital de giro, o
marketing, que é feito apenas localmente, as mídias sociais que recebem pouco
investimento financeiro e a gestão financeira, que é executada da mesma maneira
há muito tempo.
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As oportunidades identificadas foram o crescimento do mercado na internet,
tornando possível o oferecimento de produtos e projetos mais baratos, o grande
número de empreendimentos comerciais sendo entregues na cidade, o lançamento
de novos empreendimentos residenciais na região e a grande quantidade de
faculdades de Arquitetura e Urbanismo na região, como fonte de conhecimento e
relacionamentos.
Como ameaças, destacam-se o número elevado de universidades, que forma
muitos profissionais por ano, os baixos preços praticados pela concorrência, as
exigências trabalhistas que dificultam a contratação de profissionais em regime
celetista, a proibição das reservas técnicas como fonte de receita, os altos custos
fixos e o momento político e econômico.

3.1.8 Empresa H

A Empresa H atua há dezesseis anos no mercado. Constitui-se de uma
sociedade estabelecida entre um casal, com formação em Engenharia e Economia.
Seu foco são projetos e execução de obras com concreto e serviços laboratoriais de
controle tecnológico de materiais. A empresa cresceu rapidamente e de forma
desestruturada.
Há um ano, passaram por grande dificuldade financeira, com o cancelamento
de projetos existentes e falta de novos clientes devido à crise econômica que freiou
a construção civil. Por isso, precisaram desocupar o galpão alugado e quase todos
os colaboradores foram demitidos, restando apenas um gerente e os sócios. Hoje a
empresa funciona em uma casa alugada e busca reposicionamento no mercado e
crescimento estruturado a partir no zero. Para o diagnóstico, foram consideradas as
inovações implantadas e os métodos de gestão utilizados antes da ruptura
financeira.
A missão, visão e valores da empresa estão definidos informalmente, sendo
conhecidos apenas pelos dirigentes. O planejamento estratégico também é informal,
com ações e indicadores definidos para o alcance de algumas metas da empresa. A
estrutura organizacional não está definida, apesar dos empresários acreditarem que
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os colaboradores entendem suas funções e responsabilidades. A troca de
informações com os colaboradores ocorre esporadicamente e o compartilhamento
do conhecimento não é promovido.
As informações e conhecimentos para identificar oportunidades de inovação
são obtidos regularmente nos relacionamentos externos e, internamente, os
colaboradores são incentivados formalmente a apresentarem ideias que podem se
converter em inovações. A empresa faz uso eventual de consultorias e cursos de
gestão e, esporadicamente, busca novas informações e conhecimentos em feiras,
congressos, seminários, além de absorver conhecimentos e tecnologias junto aos
fornecedores.
Nos últimos três anos, a empresa lançou o serviço de construção de
reservatórios de água e saneamento. O aproveitamento dos recursos físicos e de
conhecimento é alto, pois atendem a diferentes famílias de produtos e serviços,
como a construção de reservatórios, o gerenciamento de obras e laboratório de
análise de materiais. Além disso, esses produtos são oferecidos em diferentes
versões para atingir mercados ou grupos de consumidores diferenciados.
Os Gráficos 18 e 19 mostram desempenho máximo na dimensão Plataforma
de Inovação e boa pontuação nas dimensões Marca, Soluções, Relacionamento e
Rede. Na gestão empresarial, houve destaque em Liderança, com 57%.
Gráfico 18: Radar da Inovação: Empresa H

Fonte: A autora
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Gráfico 19: Avaliação MPE: Empresa H

Fonte: A autora

De acordo com a análise SWOT realizada, as forças encontradas foram a
qualidade dos serviços em campo, a liderança criativa e o uso de software de
gestão. Como fraquezas, foram apontadas a má qualidade dos serviços internos,
com erros e atrasos, a dificuldade em contratar colaboradores qualificados e
comprometidos, a existência de colaboradores resistentes às mudanças e a falta de
atitude para colocar planos em ação.
Como oportunidades, foram identificadas a crise econômica, com o objetivo
de inovação e reestruturação, a inexistência de franquias especializadas em testes
laboratoriais de materiais, a escassez no mercado de trabalho para pessoas recémformadas, sendo estas possíveis compradoras de uma franquia, a expansão
geográfica da empresa, a fim de atingir mercados carentes de laboratórios de testes
de

materiais

e

as

fraquezas

da

concorrência

como

oportunidade

de

desenvolvimento. As ameaças são a concorrência desleal devido aos lobbys na
contratação, o momento político que o país vem enfrentando e as variações
climáticas que atrasam a execução de obras.
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4

DISCUSSÃO DE RESULTADOS

As Tabelas 2 e 3 mostram as pontuações obtidas nos diagnósticos aplicados
às unidades de estudo. Analisando os pontos alcançados por meio do Radar da
Inovação (Tabela 2), ficam evidentes os quesitos em que o desempenho das
empresas é mais evoluído, como na dimensão Plataforma, e as principais
dificuldades enfrentadas, como nas dimensões Processos e Presença.
Tabela 2: Pontuações do Radar da Inovação
A

B

C

D

E

F

G

H

MÉDIA

VARIÂNCIA

OFERTA

1

1,7

2,3

1,7

1

2,3

1,7

1,7

1,7

0,24

PLATAFORMA

2

1

5

4

5

4

5

5

3,9

2,41

EMPRESA

MARCA

2

3

1

3

3

3

4

3

2,8

0,79

CLIENTES

1

2,3

3,7

1

2,3

3,7

3,7

1,7

2,4

1,36

SOLUÇÕES

1

3

3

1

1

2

2

3

2,0

0,86

RELACIONAMENTO

2

3

1

1

2

4

3

3

2,4

1,13

AGREGAÇÃO DE
VALOR

1

2

1

1

1

3

3

2

1,8

0,79

PROCESSOS

1

1,7

1

1

1

3

1,3

2,3

1,5

0,57

ORGANIZAÇÃO

1

2,3

1

1,7

1

3,7

3

1

1,8

1,12

CADEIA DE
FORNECIMENTO

1

1

3

1

3

3

1

1

1,8

1,07

PRESENÇA

1

1

2

1

2

3

1

1

1,5

0,57

REDE

1

3

1

1

1

3

5

3

2,3

2,21

AMBIÊNCIA
INOVADORA
(PESO 2)

1

1,7

1,7

2

1

3

3

2

1,9

0,59

1,2

2,0

2,0

1,6

1,8

3,1

2,8

2,3

-

-

MÉDIA
EMPRESARIAL

Fonte: A autora

Esses resultados podem ser melhor visualizados quando expostos em
formato de gráfico em radar, sobrepondo-se às pontuações das empresas avaliadas,
além da média obtida entre as empresas, como demonstra o Gráfico 20.
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Gráfico 20: Resultados gerais do Radar da Inovação

Fonte: A autora

O Gráfico 21 apresenta as variâncias, com o objetivo de analisar com maior
facilidade as variáveis que melhor distinguem as unidades de estudo. As variâncias
mais altas encontram-se nas dimensões Plataforma e Rede, ou seja, nessas duas
dimensões

existem

pontuações

muito

altas

e

muito

baixas,

com

alta

heterogeneidade de resultados, sendo as dimensões estatisticamente avaliáveis e
com maior poder de discriminação para evidenciar casos de sucesso e de fracasso,
possibilitando um aprofundamento nos dados coletados.
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Gráfico 21: Gráfico de variância do Radar da Inovação

Fonte: A autora

A dimensão Plataforma apresenta a maioria das pontuações altas, com
poucos casos de insucesso, facilitando a indentificação dos erros cometidos. O que
se avalia nessa dimensão é a produção da empresa por meio de duas questões de
múltipla escolha, os Itens 4 e 5. O Item 4 questiona se os recursos físicos e de
conhecimento para produção ou atendimento servem a apenas um produto, a uma
família de produtos ou a mais de uma família de produtos. O Item 5 averigua se um
mesmo produto ou serviço é oferecido em uma versão única, duas versões ou mais,
a fim de atingir novos mercados ou grupos de consumidores.
Já a dimensão Rede apresenta a maioria de suas pontuações baixas,
facilitando a visualização dos acertos realizados nas empresas estudadas. Avalia-se
aqui o relacionamento com o cliente por meio de uma única questão, o Item 29.
Nesse item, o diagnóstico questiona se, nos últimos três anos, a empresa adotou
novas formas de trocar informações com clientes para ganhar eficiência em seus
processos, usando ou não tecnologia da informação, se adotou várias, alguma ou
nenhuma nova forma de relacionamento.
A formação de redes formais e informais nas organizações, tanto com
clientes como entre colaboradores, fornecedores e parceiros, pode ocorrer de forma
natural ou estruturada, por meio de conversas, reuniões, discussões, portais, redes
sociais, encontros, associações, entre outros. Desempenham papel importante por
funcionarem como um espaço para compartilhar conhecimento e informações. Essas
redes podem acontecer de forma presencial ou virtual, em que pessoas com os
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mesmos objetivos trocam experiências e criam bases de informação para o
segmento em que atuam (TOMAÉL; ALCARÁ; DI CHIARA, 2005).
As Empresas A e B apresentam as piores pontuações na dimensão
Plataforma. Tal performance deve-se à especialização em segmentos específicos
(hospitais, no caso da Empresa A, e indútrias, no caso da Empresa B). Apesar da
especialização diferenciá-las do mercado quando um cliente busca projetos nesses
segmentos, este fato também pode restringir sua atuação em épocas de baixa
demanda por projetos. Além disso, o marketing e a prospecção de clientes precisam
ser melhor desenvolvidos, para que atinjam os interessados. As demais empresas
destacam-se por atender todo tipo de projeto, com um portfolio diversificado e muitas
“famílias” de serviços oferecidos, proporcionando soluções mais completas ao
cliente.
A Empresa G tem a melhor pontuação na dimensão Rede. As proprietárias
utilizam diversos meios de comunicação com clientes e fornecedores via website,
Facebook e Instagram, que são atualizados com frequência, além de e-mail e
WhatsApp. Busca-se constantemente a aproximação dos clientes por meio de novos
canais, entendendo suas necessidades, ainda que informalmente.
Do ponto de vista das médias das dimensões obtidas, a maior média
pertence à dimensão Plataforma, conforme se observa no Gráfico 22. Entende-se
que empresas de projeto têm facilidade em oferecer serviços de diferentes “famílias”,
complementares entre si, já que o processo de construção é complexo e passa por
diversas etapas, que vão desde o levantamento da legislação, medição, estudo de
viabilidade, projeto, aprovações em órgãos competentes, orçamento, especificação e
compra de materiais, obra e interiores. O serviço de projetos também tem facilidade
em oferecer diferentes versões para atender às diversas necessidades dos clientes,
já que é um serviço totalmente personalizado.
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Gráfico 22: Médias das dimensões: Radar da Inovação

Fonte: A autora

As menores médias apresentadas pertencem às dimensões Processos
(Itens 18 a 22) e Presença (Itens 27 e 28). A dimensão Processos avalia, no Item 17,
se a empresa sistematicamente modifica seus processos de execução, controle,
marketing e outros, a fim de obter maior eficiência no atendimento. No Item 18,
questiona-se a adoção de novas práticas de gestão, como o MEG, a terceirização, o
just in time, o manual de procedimentos, etc.
O Item 19 aborda a existência de alguma certificação de processo ou
produto, como as ISOs 9001 e 14001. O Item 20 verifica se a empresa adotou algum
novo software de gestão administrativa com o propósito de ganhar diferenciação no
mercado. Os Itens 21 e 22 avaliam questões ambientais, como mudanças nas
instalações ou na forma de trabalhar por razões ecológicas e alteração da
destinação de resíduos, visando menor impacto ambiental ou como nova forma de
gerar receita.
De acordo com Souza e Abiko (1977), empresas de serviços da construção
civil são, em sua maioria, comandadas por gestores de formação técnica em
construção (engenharia e arquitetura) que possuem pouco conhecimento ou visão
administrativa do negócio, que vai além de suas próprias experiências. Essa
característica do segmento persiste até os dias atuais. Por isso, os processos de
gestão são inexistentes ou incipientes, não recebendo necessária importância. Além
disso, por sua formação técnica, os proprietários tendem a dedicar-se às questões
operacionais da empresa, distanciando-se dos assuntos relacionados à gestão.
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Quanto aos aspectos ambientais, a maioria dos empresários entrevistados
entende que o funcionamento do escritório gera baixo impacto ambiental; o maior
impacto recai apenas sobre as atividades de obra, e é combatido, normalmente, com
técnicas passivas de sustentabilidade em projeto, quando há essa preocupação.
A dimensão Presença avalia no Item 27 se a empresa criou pontos ou
canais de venda diferentes dos existentes anteriormente, compartilhando recursos
com terceiros. Em complemento, o Item 28 questiona se a empresa estabeleceu
relação com intermediários para a venda de seus produtos em novos mercados.
Percebe-se junto aos proprietários a dificuldade em estabelecer parcerias que gerem
compartilhamento de recursos e lucratividade, pois alega-se que a parceria acaba se
tornando unilateral, com a empresa de projetos trazendo clientes aos parceiros, e
não o contrário. Além disso, há falta de conhecimento em relação à busca e à oferta
de parcerias bem definidas e formais, estabelecidas corretamente para que exista
uma relação ganha-ganha.
Segundo

Balestrin

e

Vargas

(2002),

a

formação

de

redes

interorganizacionais é um fator crítico para a flexibilização das organizações, como
forma de combater a competitividade e a instabilidade empresarial com velocidade e
adaptabilidade.
Dessa forma, segundo a perspectiva contingencial, subjacente a formação
das redes interorganizacionais poderão estar as seguintes razões: exercer
influência sobre reguladores (assimetria); promover a coletividade entre os
membros por meio do compartilhamento de informações (reciprocidade);
obter vantagens econômicas, como por exemplo, melhores recursos e
fornecedores (eficiência); reduzir incerteza competitiva através de esforços
para padronizar produtos ou serviços de cada ator da rede (estabilidade);
ou, melhorar a imagem da rede e de seus atores (legitimidade).
(BALESTRIN; VARGAS, 2002, p. 6)

Segundo Casarotto (2002), pequenas empresas do setor da construção civil
que trabalham associadas em redes, consórcios ou clusters, têm condições de
ganhar escala em pontos importantes da cadeia de valor, podendo, inclusive,
competir com empresas maiores em grandes obras.
A Tabela 3 mostra as pontuações obtidas por meio da Avaliação MPE. De
acordo com os valores médios apresentados, o desempenho das empresas destacase positivamente na dimensão Sociedade e mostra profundas dificuldades na
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dimensão Resultados. Esses valores também podem ser analisados por meio do
Gráfico 23.

Tabela 3: Pontuações da Avaliação MPE
EMPRESA

A

B

C

D

E

F

G

H

MÉDIA

VARIÂNCIA

LIDERANÇA

5

20

35,07

10

27,53

64,27

49,2

56,73

33,48

473,97

ESTRATÉGIAS E
PLANOS

0

15,11

18,78

30,22

7,56

63,89

7,56

41,44

23,07

449,99

CLIENTES

6

6

12

12

30

71

30

12

22,38

477,13

10

50

43,33

58,33

35

91,67

25

43,33

44,58

587,14

0

7,5

7,5

15

15

81,5

30

7,5

20,50

685,57

12

18

32

18

18

61

39

21

27,38

261,13

PROCESSOS

0

75

52,5

0

15

75

22,5

33,75

34,22

929,88

RESULTADOS

0

0

0

0

0

0

10

0

1,25

12,50

2,97

21,97

22,36

11,32

14,53

49,66

24,17

23,66

-

-

SOCIEDADE
INFORMAÇÕES E
CONHECIMENTO
PESSOAS

% OBTIDA

Fonte: A autora

Gráfico 23: Resultados gerais da Avaliação MPE
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Fonte: A autora

Considerando as variâncias apresentadas neste diagnóstico, evidenciadas
pelo Gráfico 24, têm-se os valores mais altos nas dimensões Informações e
Conhecimento e Processos.
Gráfico 24: Gráfico de variância da Avaliação MPE

Fonte: A autora
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A dimensão Informações e Conhecimento avalia, por meio de quatro
questões, a aquisição, o compartilhamento e o uso do conhecimento a favor do
negócio. O Item 19 analisa se as informações necessárias para o planejamento,
execução, análise das atividades e para a tomada de decisão estão definidas e
disponibilizadas aos colaboradores e de que forma estão organizadas. O Item 20
questiona se os colaboradores compartilham o conhecimento adquirido por meio de
métodos formalizados e se este conhecimento é registrado de alguma forma. O Item
21 verifica se são promovidas melhorias nas práticas de Gestão, por meio de
diagnósticos.
O treinamento de colaboradores é uma forma de a empresa incentivar a
busca por novas informações e conhecimentos. De acordo com Tomaél, Alcará e Di
Chiara (2005), esse processo consolida-se a partir de informações com valor
agregado, assimiladas por indivíduos e organizações adicionadas às experiências e
conhecimentos anteriores, conduzindo a novas ações. Fantoni, Cassilha e Iarozinski
Neto (2016) afirmam que a obrigatoriedade em treinar colaboradores é um dos
principais fatores de sucesso em um Sistema de Gestão da Qualidade. Também
presume-se que as empresas sem certificação SGQ privilegiam a produção em
detrimento ao oferecimento de mais horas de treinamento para os funcionários.
Já a dimensão Processos avalia os principais processos da empresa,
relacionamento com fornecedores e gestão de finanças por meio de quatro
questões, de 28 a 31. O Item 28 avalia se os principais processos do negócio são
executados de forma padronizada e documentada, e se são definidos a partir das
necessidades dos clientes. Complementarmente, o Item 29 verifica se tais processos
são controlados com base nos padrões definidos, por meio de indicadores e metas.
O Item 30 questiona se a empresa se preocupa em selecionar seus fornecedores
por meio de critérios definidos e se controla seu desempenho periodicamente. Por
fim, o Item 31 verifica se existem controles financeiros, a fim de otimizar a utilização
de recursos, por meio de fluxo de caixa e orçamento com horizonte futuro.
As empresas de serviços da construção civil possuem processos complexos,
principalmente pela multidisciplinaridade. Portanto, é fundamental estabelecer
objetivos, atividades e intervenientes em cada uma das etapas da construção, tanto
globais quanto particulares. A caracterização e comunicação de cada uma das
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etapas aos agentes envolvidos facilita e nivela o entendimento do processo,
garantindo qualidade ao serviço/produto final (FONTENELLE, 2002).
A Empresa F possui o melhor desempenho na dimensão Informações e
Conhecimento. No Diagnóstico, fica clara a sua preocupação em promover o
conhecimento e a transparência nas informações. São agendadas reuniões
semanais com os gerentes e reuniões mensais com todos os colaboradores, para
troca de informações e conhecimento. Há um servidor em rede entre os
computadores, onde são organizadas e disponibilizadas todas as informações da
empresa. Os colaboradores também são estimulados a fazerem pesquisas e
apresentarem trabalhos desenvolvidos aos demais colaboradores.
No geral, as demais empresas obtiveram pontuações relativamente baixas
ou até zeradas, pois possuem dificuldade em manter um relacionamento estreito e
aberto com os colaboradores, preferem que a equipe utilize suas horas de trabalho
com atividades operacionais e sentem insegurança em compartilhar informações
gerenciais, estratégicas ou financeiras.
As Empresas B e F destacaram-se positivamente na dimensão Processos,
desenvolvento suas atividades de forma padronizada, ainda que nem sempre
documentada. Os processos são regularmente avaliados para melhoria da eficiência.
Já as Empresas A e D tiveram essa dimensão zerada, pois não existem processos
padrões definidos a serem seguidos. As atividades são executadas de forma
desordenada, dificultando o controle de resultados e a delegação de tarefas.
De acordo com o Gráfico 25, a dimensão Sociedade obteve a média mais
alta, ainda que inferior a 50% dos pontos possíveis. O Item 16 dessa dimensão
questiona se as exigências legais para o funcionamento da empresa são conhecidas
e atualizadas. O Item 17 avalia se os impactos negativos causados pela empresa ao
meio ambiente são conhecidos e tratados, e o Item 18 verifica se a empresa
demonstra seu comprometimento com a comunidade por meio de ações ou projetos
sociais.
Gráfico 25: Médias das dimensões da Avaliação MPE
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Fonte: A autora

As empresas de projeto de arquitetura, engenharia e construção,
normalmente conhecem as legislações que envolvem seu funcionamento, tais como
Normas ABNT, legislação de uso e ocupação do solo, alvarás, entre outros. Por isso,
essa questão teve respostas que levaram à pontuação máxima. Quanto aos
impactos ambientais causados, estes são, no geral, compreendidos pelas empresas,
mas não há ações desenvolvidas com foco na sua diminuição. Apenas uma das
empresas desenvolve ações sociais, com a participação de colaboradores.
A dimensão Resultados alcançou uma pontuação extremamente baixa. Essa
dimensão avalia, com os Itens 32 a 37, se existem resultados, ou seja, um histórico
de indicadores relativos à satisfação (porcentagem de satisfação) e reclamação
(número total de reclamações) dos clientes, capacitações ministradas (horas de
treinamento), acidentes de trabalho com colaboradores (quantidade de registros de
ocorrências), produtividade (receita gerada por cada colaborador) e margem de
lucro.
As empresas de projeto de arquitetura, engenharia e construção analisadas,
devido à sua informalidade, não utilizam indicadores para avaliar sua gestão nas
diversas esferas. A pequena porcentagem de pontuação obtida refere-se ao
histórico de indicadores financeiros de uma das empresas.
A dimensão Resultados traz a medição do desempenho como instrumento
de gestão empresarial. A medição do desempenho é um processo pelo qual se
mede, acompanha e analisa dados pré-estabelecidos para determinar o grau de
desempenho em relação às expectativas. Com isso, é possível medir o sucesso
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tanto da organização quanto dos processos, além de identificar necessidade de
feedbacks, melhorias e destinação de recursos (SINK; TUTTLE, 1993).
Conforme Costa (2003), a medição de desempenho ampliou seu papel nas
organizações. Antes voltada principalmente ao financeiro da empresa, hoje tornouse parte integrante da implementação de estratégias e da avaliação de desempenho
tanto dos recursos humanos quanto da competitividade da empresa em relação ao
mercado em que atua. Mello, Amorim e Bandeira (2008) frizam a importância desses
indicadores estarem sempre alinhados às estratégias da empresa, bem como aos
objetivos a serem alcançados.
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5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A partir da análise e discussão dos resultados obtidos com os estudos de
caso, percebe-se a grande lacuna entre o que é desejável no desenvolvimento da
estrutura organizacional e na gestão da inovação de uma empresa, e a real
maturidade encontrada nas pequenas empresas de projetos de arquitetura,
engenharia e construção.
O nível exigido nessas metodologias pode ser facilmente alcançado por
médias e grandes empresas, devido à própria exigência do mercado. Contudo, os
diagnósticos mostram falhas primárias de gestão empresarial. Há profundas
deficiências em questões consideradas básicas, como por exemplo, a formalização
de uma gestão financeira com uso de fluxo de caixa, o planejamento estratégico com
o entendimento claro dos objetivos da empresa, sua visão e suas metas a curto e
médio prazo, a gestão de pessoas com, minimamente, uma definição formal das
funções e responsabilidades de cada cargo.
As dificuldades encontradas pelos empresários partem, inicialmente, de sua
formação. Nas empresas estudadas, não há nenhum profissional graduado em
Administração de Empresas e apenas dois proprietários possuem pós-graduação em
Gestão Empresarial. As faculdades de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil
não preparam os estudantes para serem administradores ou empreendedores,
focando sua formação no conteúdo técnico das profissões. Há também, de acordo
com dados do Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2015), a caracterização dos
empresários brasileiros como prioritariamente empreendedores por necessidade, e
não por vocação.
Além disso, existe uma grande dificuldade em encontrar informações
relacionadas à gestão empresarial e inovação na construção civil fora do meio
acadêmico. Institutos, incubadoras, parques tecnológicos e universidades realizam
de forma limitada a divulgação de cursos, eventos, projetos e ferramentas que
auxiliem o empresário em seu desenvolvimento, criando assim um abismo intelectual
entre as instituições de ensino, órgãos públicos, instituições financeiras e as
empresas, não permitindo que os empresários participem de projetos incentivadores
das práticas de gestão ou criem um ambiente propício à inovação.
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Percebe-se ainda, com as entrevistas, a falta de sensibilização quanto à
importância da gestão de pessoas. Houve relatos constantes quanto à dificuldade na
regulação profissional dos colaboradores e altos custos de contratação e
manutenção de funcionários em regime CLT.
Comparando os resultados obtidos no Radar da Inovação e na Avaliação
MPE, conclui-se que a maturidade na gestão empresarial é diretamente proporcional
à maturidade quanto à gestão da inovação, tendo como exemplo a Empresa F, que
alcançou 3,1 pontos na média de inovação e 59,79% dos pontos obtidos
relacionados à gestão empresarial. A Empresa A apresentou as piores médias em
ambos diagnósticos. Os resultados seguem proporcionais entre os dois diagnósticos
nas demais empresas.
Os resultados mostram a fragilidade na base gerencial das empresas
estudadas, não sendo possível dar suporte às inovações. Para tanto, faz-se
necessária a busca por conhecimento e a sua transformação em ações de melhorias
estruturadas.
As metodologias Avaliação MPE e Radar da Inovação mostraram-se boas
ferramentas de análise comparativa de resultados, construindo sólidos baselines
para acompanhamento do desenvolvimento da empresa em relação a ela mesma e
em relação aos seus concorrentes. Houve certa dificuldade no entendimento de
alguns conceitos da gestão empresarial. Por essa razão, a pesquisadora precisou
valer-se de comparações práticas, alinhadas ao cotidiano das empresas estudadas.
Os questionários serviram como um “cardápio” de ações a serem realizadas
para a melhoria das empresas, inclusive com o surgimento de ideias e ações no
momento ou logo após a aplicação dos questionários. Conforme Rodriguez (2002),
“[...] Ao medir o desempenho ou a maturidade de uma empresa, deve-se considerar
como objetivo não o simples levantamento de informações, mas o uso dessas
informações para transformar”.
Quanto aos objetivos deste trabalho, propôs-se identificar as principais
dificuldades enfrentadas na gestão empresarial e o uso de soluções inovadoras em
pequenas empresas de projeto de arquitetura, engenharia e construção, por meio de
estudos de caso múltiplos e aplicação de diagnósticos baseados nas metodologias
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Avaliação MPE Brasil (FNQ, 2013) e Radar da Inovação (BACHMANN; DESTEFANI,
2008; SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006).
O Capítulo 3 identificou e caracterizou as empresas selecionadas. Além disso,
foram expostos os resultados individuais de cada uma delas. No Capítulo 4, foram
identificadas convergências e divergências de resultados por meio do cruzamento de
dados relativos aos estudos de caso, e foram discutidas características específicas
das empresas de projetos de arquitetura, engenharia e construção, relacionadas às
dimensões que tiveram maior destaque, valendo-se do referencial teórico, discutido
no Capítulo 2.
Concluiu-se, por fim, que há uma relação diretamente proporcional entre o
desenvolvimento gerencial e a criação de soluções inovadoras, sendo que a
maturidade na inovação é fruto de uma organização com uma gestão bem
estruturada, gerando um ambiente organizado, aberto e propício ao surgimento das
inovações.
Esta pesquisa limitou-se ao estudo qualitativo de empresas na cidade de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sendo fortemente influenciado pela cultura
empresarial da região. Portanto, não é possível chegar a conclusões generalizadas
sobre a situação nacional do desenvolvimento da gestão empresarial e inovação em
pequenas empresas de projeto de arquitetura, engenharia e construção.
Por essa razão, sugere-se como continuidade de pesquisa estudos de caso
múltiplos em diferentes regiões do país. Além disso, propõe-se, para trabalhos
futuros, a adaptação dos modelos Avaliação MPE Brasil e Radar da Inovação para a
linguagem e a realidade da cadeia da construção civil, facilitando o entendimento e
permitindo a utilização dos questionários como um modelo ou cartilha a ser seguido
pelos empresários do segmento.
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CONSTRUÍDO, (p. 12). São Paulo.
Fayol, H. (1960). Administração industrial e geral (4 ed.). (I. d. Bijano, & M. d. Sousa,
Trads.) São Paulo: Atlas.
FNQ. (2013). Critérios de Excelência: avaliação e diagnóstico da gestão
organizacional (20 ed.). São Paulo: Fundação Nacional da Qualidade.
FNQ. (2014). Modelo de Excelência da Gestão. Acesso em 11 de 12 de 2015,
disponível em Fundação Nacional da Qualidade: http://www.fnq.org.br/informese/publicacoes/e-books
Fontenelle, E. C. (2002). Estudos de caso sobre a gestão do projeto em empresas
de incorporação e construção. Dissertação de Mestrado, Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia de Construção Civil, São
Paulo.
Gabor, A. (2001). Os filósofos do capitalismo: a genialidade dos homens que
construíram o mundo dos negócios. (M. J. Monteiro, Trad.) Rio de Janeiro: Campus.
GEM. (2015). Empreendedorismo no Brasil 2015. (I. B. Produtividade, Ed.) Global
Entrepreneurship Research Association.
Huang, X., & Brown, A. (october/ december de 1999). An analysis and classification
of problems in small business. International Small Business Journal , 18(1), 73-85.
Melhado, S., Adesse, E., Bunemer, R., Levy, M. C., Luongo, M., & Manso, M. A.
(2006). A gestão de projetos de edificações e o escopo de serviços para
coordenação de projetos. SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA LARES, 6, p. 8. São
Paulo.
Mello, L. C., Amorim, S. R., & Bandeira, R. A. (maio/agosto de 2008). Um sistema de
indicadores para comparação entre organizações: o caso das pequenas e médias
empresas de construção civil. Gestão & Produção, 15(2), 261-274.
OCDE. (2005). Manual de Oslo: diretrizes para a coleta e interpretação de dados
sobre inovação (3 ed.). (F. Gouveia, Trad.) Oslo, Noruega: FINEP.
OCDE. (2013). Manual de Frascati: metodologia proposta para definição da pesquisa
e desenvolvimento experimental. (O. Isnard, Trad.) Frascati: F-INICIATIVAS.

85

Oliveira, O. J. (2005). Modelo de gestão para pequenas empresas de projeto de
edifícios. Tese de Doutorado, Escola Politécnica da Universidade de Sâo Paulo,
Departamento de Engenharia de Construção Civil, São Paulo.
Oliveira, O. J., Melhado, S. B. (2006). Como Administrar Empresas de Projeto de
Arquitetura e Engenharia Civil. São Paulo: Pini.
Peralta, A. C. (2002). Um modelo do processo de projeto de edificações, baseado na
Engenharia simultânea, em empresas construtoras incorporadoras de pequeno
porte. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis.
Rebouças, D. d. (2005). Sistemas, Organização & Métodos: Uma abordagem
gerencial. São Paulo: Atlas.
Rodriguez, M. V. (2002). Gestão empresarial em organizações aprendizes: a arte de
gerir mudanças. Qualitymark, Rio de Janeiro.
Sawhney, M., Wolcott, R. C., & Arroniz, I. (2006). The 12 different ways for
companies to innovate. MIT Sloan Management Review, 47(3), pp. 75-81.
Schell, J. (1995). Guia para gerenciar pequenas empresas: como fazer a transição
para uma gestão empreendedora. Rio de Janeiro: Campus.
Schumpeter, J. A. (1964). Teoria do Desenvolvimento Econômico: uma investigação
sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. (M. S. Possas, Trad.)
Alemanha: Nova Cultural.
SEBRAE; MBC; Gerdau. (2016). Questionário de autoavaliação: ciclo 2016. (F. N.
Qualidade, Produtor) Acesso em 12 de 08 de 2016, disponível em
http://www.mbc.org.br/mpe/wp-content/uploads/2016/04/5Questionário_MPE_2016_IMP.pdf
SEBRAE-PR. (2015). Guia para inovação: instrumento para a melhoria das
dimensões da inovação. Curitiba: 2 ed.
SEBRAE-SP. (2014). Causa Mortis: o sucesso e o fracasso das empresas nos
primeiros cinco anos de vida. (F. I. (Fipe), Produtor) Acesso em 06 de 07 de 2015,
disponível
em
http://www.sebraesp.com.br/arquivos_site/biblioteca/EstudosPesquisas/mortalidade/
causa_mortis_2014.pdf

86

SEBRAE-SP. (2016). Panorama das MPEs paulistas 2016. Acesso em 21 de 03 de
2016,
disponível
em
http://www.sebraesp.com.br/arquivos_site/biblioteca/EstudosPesquisas/mpes_numer
os/book_pesquisa_sobre_mpes_paulistas_fe_2016.pdf
SINAENCO. (2015). Perfil do setor de Arquitetura e Engenharia consultiva. Acesso
em 21 de 03 de 2016, disponível em Sindicato da arquitetura e Engenharia:
http://www.sinaenco.com.br/downloads/PerfildoSetordeArquiteturaeEngenhariaCons
ultivaEDICAO2015.pdf
Sink, S., & Tuttle, T. C. (1993). Planejamento e medição para performance.
Qualitymark, Rio de Janeiro.
Souza, F. R. (2009). Implementação de modelo de gestão para empresas de projeto
de edifícios. Dissertação de Mestrado, Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Souza, R. d., & Abiko, A. (1997). Metodologia para desenvolvimento e implantação
de sistemas de gestão da qualidade em empresas construtoras de pequeno e médio
porte. Boletim Técnico, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,
Departamento de Engenharia de Construção Civil, São Paulo.
Taylor, F. W. (1990). Princípios da administração científica. São Paulo: Atlas.
Tomaél, M. I., Alcará, A. R., & Di Chiara, I. G. (maio/agosto de 2005). Das redes
sociais à inovação. Ciência da Informação, 34(2), 93-104.
Tzortzopoulos, P. (1999). Contribuições para o desenvolvimento de um modelo do
processo de projeto de edificações em empresas construtoras incorporadoras de
pequeno porte. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre.
Yin, R. K. (2015). Estudo de caso: planejamento e métodos (5 ed.). (C. M. Herrera,
Trad.) Porto Alegre: Bookman.

87

ANEXO A – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO MPE BRASIL
LIDERANÇA
1. A missão da empresa está definida e é conhecida pelos colaboradores?
a. A Missão não está definida.
b. A Missão está definida informalmente, sendo do conhecimento apenas dos
dirigentes.
c. A Missão está definida e registrada sob a forma escrita e é conhecida e entendida
por alguns colaboradores.
d. A Missão está definida e registrada sob a forma escrita e é conhecida e entendida
por todos os colaboradores.
2. O comportamento ético é incentivado pelos dirigentes nas relações internas e externas?
a. Não existem regras para assegurar o comportamento ético.
b. O comportamento ético é promovido por meio de regras informais.
c. O comportamento ético está definido em regras escritas.
d. O comportamento ético está definido em regras escritas, que são conhecidas e
praticadas por todos os dirigentes e colaboradores.
3. O desempenho da empresa é analisado pelos dirigentes?
a. Não é feita a análise do desempenho da empresa.
b. A análise do desempenho da empresa é feita ocasionalmente, com foco
principalmente no desempenho financeiro.
c. A análise do desempenho da empresa é feita regularmente, mas de forma restrita a
alguns aspectos, como por exemplo, financeiro, vendas, atendimento e produção.
d. A análise do desempenho da empresa é feita regularmente, inclui aspectos
abrangentes ao negócio como, por exemplo, financeiro, vendas, clientes,
colaboradores, fornecedores, produção e uso de alguns indicadores e metas.
4. Os dirigentes compartilham informações com os colaboradores?
a. As informações não são compartilhadas com os colaboradores.
b. O compartilhamento de informações com os colaboradores ocorre esporadicamente.
c. O compartilhamento de informações com os colaboradores ocorre regularmente e
abrange alguns colaboradores.
d. O compartilhamento de informações com os colaboradores ocorre regularmente e
abrange todos os colaboradores.
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5. Os dirigentes investem em seu desenvolvimento gerencial e aplicam os conhecimentos
adquiridos na empresa?
a. Os dirigentes não investem em seu desenvolvimento gerencial.
b. Os dirigentes investem esporadicamente em seu desenvolvimento gerencial, mas
não aplicam os conhecimentos adquiridos na empresa.
c. Os dirigentes investem esporadicamente em seu desenvolvimento gerencial, e
aplicam os conhecimentos adquiridos na empresa.
d. Os dirigentes investem regularmente em seu desenvolvimento gerencial, e aplicam
os conhecimentos adquiridos na empresa.
6. A busca de informações para identificar oportunidades de inovação incluem as fontes
externas e os colaboradores são incentivados a apresentarem ideias que podem se
converter em inovações?
a. Não são buscadas informações externas e nem há estímulo ao surgimento de ideias
criativas entre os colaboradores.
b. As informações e conhecimentos para identificar oportunidades de inovação são
obtidos eventualmente nos relacionamentos externos e internamente os
colaboradores são incentivados informalmente a apresentarem ideias que podem se
converter em inovações.
c. As informações e conhecimentos para identificar oportunidades de inovação são
obtidos regularmente nos relacionamentos externos e internamente os colaboradores
são incentivados formalmente a apresentarem ideias que podem se converter em
inovações.
d. As informações e conhecimentos para identificar oportunidades de inovação são
obtidos regularmente nos relacionamentos externos e internamente os colaboradores
são incentivados formalmente a apresentarem ideias que podem se conver ter em
inovações, existindo pelos menos um exemplo de inovação implementada a partir
dessas informações.
ESTRATÉGIA E PLANOS
7. A visão da empresa está definida e é conhecida pelos colaboradores?
a. A Visão não está definida.
b. A Visão está definida informalmente, sendo de conhecimento apenas dos dirigentes.
c. A Visão está registrada sob a forma escrita e é conhecida por alguns colaboradores.
d. A Visão está registrada sob a forma escrita e é conhecida por todos os
colaboradores.
8. As estratégias que permitem alcançar os objetivos da empresa estão definidas?
a. As estratégias não estão definidas.
b. As estratégias estão definidas informalmente e com uso restrito de informações
internas e externas.
c. As estratégias estão definidas informalmente, mas são consideradas informações
internas e externas relacionadas ao negócio.
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d. As estratégias, abrangentes aos principais aspectos do negócio, estão definidas
formalmente, por meio de método que considera a análise de informações internas e
externas.
9. Os indicadores e metas relacionados às estratégias estão estabelecidos?
a. Não existem indicadores relacionados às estratégias.
b. Os indicadores são estabelecidos para algumas estratégias,mas não existem metas
relacionadas a esses indicadores.
c. Os indicadores e suas respectivas metas são estabelecidos para algumas
estratégias.
d. Os indicadores e suas respectivas metas são estabelecidos para as principais
estratégias e são comunicados aos colaboradores.
10. Os planos de ação, visando alcançar as metas da empresa relacionadas às estratégias,
estão definidos?
a. Não existem planos de ação visando alcançar as metas da empresa relacionadas às
estratégias.
b. As ações são definidas informalmente para o alcance de algumas metas da empresa
relacionadas às estratégias.
c. Planos de ação são estabelecidos para o alcance das principais metas da empresa
relacionadas às estratégias.
d. Planos de ação são estabelecidos para o alcance das principais metas da empresa
relacionadas às estratégias, e são acompanhados regularmente.
CLIENTES
11. Os clientes são agrupados e suas necessidades e expectativas são identificadas?
a. Não há nenhum tipo de agrupamento dos clientes.
b. Os clientes não são agrupados e a identificação das suas necessidades é feita de
forma intuitiva.
c. Os clientes são agrupados e as necessidades e expectativas destes grupos são
identificadas informalmente por meio de informações obtidas dos clientes.
d. Os clientes são agrupados e as necessidades e expectativas destes grupos são
identificadas formalmente por meio de informações obtidas dos principais grupos de
clientes.
12. Os produtos e serviços são divulgados aos clientes?
a. Os produtos e serviços não são divulgados aos clientes.
b. Os produtos e serviços são divulgados sem considerar os diferentes grupos de
clientes.
c. Os produtos e serviços são divulgados considerando os diferentes grupos de
clientes.
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d. Os produtos e serviços são divulgados considerando os diferentes grupos de clientes
e utilizando meios adequados para assegurar a efetividade desta comunicação.
13. As reclamações dos clientes são registradas e tratadas?
a. Não são disponibilizados canais de comunicação para os clientes apresentarem suas
reclamações.
b. As reclamações recebidas não são registradas e são tratadas ocasionalmente.
c. As reclamações recebidas são registradas e tratadas regularmente.
d. As reclamações recebidas são registradas e tratadas regularmente, e o cliente é
informado da solução dada à sua reclamação.
14. A satisfação dos clientes é avaliada?
a. A satisfação dos clientes não é avaliada.
b. A satisfação dos clientes é avaliada eventualmente e de forma intuitiva.
c. A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente por meio de método formal para
alguns dos grupos de clientes.
d. A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente por meio de método formal para
os principais grupos de clientes.
15. As informações obtidas dos clientes são analisadas e utilizadas para intensificar a sua
fidelidade e captar novos?
a. As informações obtidas dos clientes não são analisadas.
b. As informações obtidas são analisadas ocasionalmente para fidelizar os clientes
atuais.
c. As informações obtidas são analisadas e utilizadas regularmente para fidelizar os
clientes atuais.
d. As informações obtidas dos clientes são utilizadas regularmente na fidelização dos
clientes atuais e captação de novos.
SOCIEDADE
16. As exigências legais necessárias para o funcionamento da empresa são conhecidas e
mantidas atualizadas?
a. As exigências legais aplicáveis à empresa não são conhecidas.
b. Algumas exigências legais aplicáveis à empresa são conhecidas, mas não são
mantidas atualizadas.
c. As exigências legais aplicáveis à empresa são conhecidas, mas não são mantidas
atualizadas.
d. As exigências legais aplicáveis à empresa são conhecidas e mantidas atualizadas.
17. Os impactos negativos causados pela empresa ao meio ambiente são conhecidos e
tratados?
a. Os impactos negativos ao meio ambiente não são conhecidos.
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b. Os impactos negativos ao meio ambiente não são conhecidos, mas algumas ações
são adotadas de modo a evitar prejuízos ao meio ambiente.
c. Os impactos negativos ao meio ambiente são conhecidos e alguns são tratados por
meio de ações adequadas.
d. Os impactos negativos ao meio ambiente são identificados e alguns são tratados de
forma planejada por meio de ações adequadas.
18. A empresa demonstra seu comprometimento com a comunidade por meio de ações ou
projetos sociais?
a. Não são realizadas ações ou projetos sociais.
b. A empresa participa ou realiza ações ou projetos sociais esporadicamente.
c. A empresa participa ou realiza ações ou projetos sociais regularmente com
envolvimento dos colaboradores.
d. A responsabilidade social faz parte das estratégias e planos da empresa e as ações
ou projetos contam com o envolvimento dos colaboradores.
INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO
19. As informações necessárias para o planejamento, a execução e análise das atividades e
para a tomada de decisão estão definidas e disponibilizadas aos colaboradores?
a. As informações não estão definidas.
b. Algumas informações para o planejamento, análise e execução das atividades para a
tomada de decisão estão definidas.
c. As principais informações para o planejamento, análise e execução das atividades
para a tomada de decisão estão definidas e são disponibilizadas para os
colaboradores.
d. As informações para o planejamento, análise e execução das atividades para a
tomada de decisão estão definidas, disponibilizadas para os colaboradores,
organizadas em sistemas de informações e são utilizados mecanismos de segurança
para proteção das mesmas.
20. O compartilhamento do conhecimento é promovido?
a. Não existem ações para promover o compartilhamento do conhecimento.
b. Os colaboradores são incentivados a compartilhar o conhecimento adquirido.
c. Os colaboradores compartilham o conhecimento adquirido, por meio de métodos
formalizados.
d. Os colaboradores compartilham o conhecimento adquirido, por meio de métodos
formalizados e este conhecimento é registrado.
21. São promovidas melhorias nas práticas de gestão?
a. As práticas de gestão não demonstram melhorias.
b. Pelo menos uma prática de gestão apresenta melhorias.
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c. Algumas práticas de gestão apresentam melhorias.
d. Muitas práticas de gestão apresentam melhorias decorrentes da análise de
resultados de diagnóstico da gestão, como por exemplo, o MPE Brasil.
22. São obtidas e utilizadas informações comparativas na análise do desempenho e
melhoria dos produtos/serviços e processos?
a. Não são obtidas informações comparativas externas.
b. São obtidas informações comparativas externas, mas não são utilizadas na análise
do desempenho e melhoria dos produtos/serviços e processos.
c. São obtidas informações comparativas externas e utilizadas na melhoria dos
produtos/serviços e processos.
d. São obtidas informações comparativas externas e apresenta evidências de utilização
na análise do desempenho e melhoria dos produtos/serviços e processos.
PESSOAS
23. As funções e responsabilidades das pessoas (dirigentes e colaboradores) estão
definidas?
a. Não estão definidas.
b. Estão definidas informalmente.
c. Estão definidas e documentadas para algumas funções.
d. Estão definidas, documentadas para todas as funções e conhecidas por todos os
colaboradores.
24. A seleção dos colaboradores é feita segundo padrões definidos e considera os requisitos
da função?
a. A seleção é feita de forma intuitiva.
b. A seleção é feita com padrão definido para algumas funções.
c. A seleção é feita com padrão definido para todas as funções.
d. A seleção é feita com padrão definido para todas as funções, considerando os
requisitos e responsabilidades definidas para a função.
25. Os colaboradores são capacitados nas suas funções?
a. Os colaboradores não são capacitados.
b. Os colaboradores são capacitados eventualmente.
c. Os colaboradores são capacitados regularmente.
d. Todos os colaboradores são capacitados com base em um plano de capacitação.
26. Os perigos e riscos relacionados à saúde e segurança no trabalho são identificados e
tratados?
a. Os perigos e riscos não são identificados e não são tratados.
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b. Os perigos não são identificados e apenas alguns deles são tratados.
c. Os perigos e riscos são identificados formalmente por meio de métodos que incluem
PPRA e PCMSO e são tratados apenas com ações corretivas.
d. Os perigos e riscos são identificados formalmente por meio de métodos que incluem
PPRA e PCMSO e os riscos são tratados com ações corretivas e preventivas.
27. O bem-estar e a satisfação dos colaboradores são promovidos?
a. Não existem ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores.
b. São adotadas ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores
apenas quando problemas são detectados.
c. São adotadas ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores
decorrentes de análises eventuais.
d. São adotadas ações para identificar e promover o bem-estar e a satisfação dos
colaboradores decorrentes de análises regulares.
PROCESSOS
28. Os processos principais do negócio são executados de forma
Padronizada, com padrões documentados?
a. Os processos principais do negócio não são executados de forma padronizada.
b. Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, mas os
padrões não são documentados.
c. Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, com
padrões documentados.
d. Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, com
padrões documentados e definidos a partir de requisitos traduzidos das
necessidades dos clientes.
29. Os processos principais do negócio são controlados para garantir a satisfação das
necessidades dos clientes?
a. Os processos principais do negócio não são controlados.
b. Os processos principais do negócio não são controlados, mas são corrigidos quando
ocorrem problemas ou reclamações dos clientes.
c. Os processos principais do negócio são controlados com base em padrões de
execução definidos e documentados.
d. Os processos principais do negócio são controlados com base em padrões definidos
e documentados e também por meio de indicadores e metas.
30. Os fornecedores da empresa são selecionados e avaliados segundo critérios definidos?
a. Os fornecedores não são selecionados segundo critérios definidos e não são
avaliados quanto ao seu desempenho.
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b. Os fornecedores são selecionados com critérios definidos, mas seu desempenho
não é avaliado.
c. Os fornecedores são selecionados com critérios definidos e seu desempenho é
avaliado apenas quando ocorre algum problema.
d. Os fornecedores são selecionados com critérios definidos e seu desempenho é
avaliado periodicamente, gerando ações para melhoria do fornecimento.
31. As finanças da empresa são controladas a fim de otimizar a utilização dos recursos?
a. Não existem controles financeiros.
b. Existem controles financeiros, mas não é utilizado fluxo de caixa.
c. Existem controles financeiros com utilização de fluxo de caixa.
d. Existem controles financeiros com utilização de fluxo de caixa e orçamento com
horizonte de pelo menos um ano.
RESULTADOS
32. Existem resultados relativos à satisfação dos clientes?
a. Não existem informações suficientes para avaliar.
b. Existem informações referentes a dois ou três últimos períodos anuais distintos, mas
a tendência é desfavorável.
c. Existem informações referentes a dois ou três últimos períodos anuais distintos,
sendo que nos dois últimos períodos a tendência é favorável.
d. Existem informações referentes a três últimos períodos anuais distintos, com
tendência favorável considerando os três resultados.
33. Existem resultados relativos a reclamações de clientes?
a. Não existem informações suficientes para avaliar.
b. Existem informações referentes a dois ou três últimos períodos anuais distintos, mas
a tendência é desfavorável.
c. Existem informações referentes a dois ou três últimos períodos anuais distintos,
sendo que nos dois últimos períodos a tendência é favorável.
d. Existem informações referentes a três últimos períodos anuais distintos, com
tendência favorável, considerando os três resultados.
34. Existem resultados relativos às capacitações ministradas para os colaboradores?
a. Não existem informações suficientes para avaliar.
b. Existem informações referentes a dois ou três últimos períodos anuais distintos, mas
a tendência é desfavorável.
c. Existem informações referentes a dois ou três últimos períodos anuais distintos,
sendo que nos dois últimos períodos a tendência é favorável.
d. Existem informações referentes a três últimos períodos anuais distintos, com
tendência favorável considerando os três resultados.
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35. Existem resultados relativos a acidentes com colaboradores?
a. Não existem informações suficientes para avaliar.
b. Existem informações referentes a dois ou três últimos períodos anuais distintos, mas
a tendência é desfavorável.
c. Existem informações referentes a dois ou três últimos períodos anuais distintos,
sendo que nos dois últimos períodos a tendência é favorável.
d. Existem informações referentes a três últimos períodos anuais distintos, com
tendência favorável considerando os três resultados.
36. Existem resultados relativos à produtividade no trabalho?
a. Não existem informações suficientes para avaliar.
b. Existem informações referentes a dois ou três últimos períodos anuais distintos, mas
a tendência é desfavorável.
c. Existem informações referentes a dois ou três últimos períodos anuais distintos,
sendo que nos dois últimos períodos a tendência é favorável.
d. Existem informações referentes a três últimos períodos anuais distintos, com
tendência favorável considerando os três resultados.
37. Existem resultados relativos à margem de lucro?
a. Não existem informações suficientes para avaliar.
b. Existem informações referentes a dois ou três últimos períodos anuais distintos, mas
a tendência é desfavorável.
c. Existem informações referentes a dois ou três últimos períodos anuais distintos,
sendo que nos dois últimos períodos a tendência é favorável.
d. Existem informações referentes a três últimos períodos anuais distintos, com
tendência favorável considerando os três resultados.
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO PARA RADAR DA INOVAÇÃO
OFERTA
Item 1 - Novos produtos
a. A empresa lançou, com sucesso, mais de um novo produto no mercado nos últimos
3 anos.
b. A empresa lançou, com sucesso, um novo produto no mercado nos últimos 3 anos.
c. A empresa não lançou, com sucesso, qualquer novo produto no mercado nos últimos
3 anos.
Item 2 - Ousadia
a. Nos últimos 3 anos, a empresa retirou do mercado mais de um produto que não teve
sucesso.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa retirou do mercado um produto que não teve
sucesso.
c. Nos últimos 3 anos, todos os produtos colocados no mercado tiveram sucesso. Nota:
Caso não tenha sido colocado qualquer novo produto no mercado, também
prevalece este escore.
Item 3 - Resposta ao meio ambiente
a. Nos últimos 3 anos, a empresa mudou características de mais de um produto por
razões ecológicas.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa mudou alguma característica de um de seus produtos
por razões ecológicas.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não mudou qualquer característica de seus produtos
por razões ecológicas.
PLATAFORMA
Item 4 - Sistema de produção
a. Os recursos físicos e de conhecimento para produção ou atendimento servem à mais
de uma família de produtos.
b. Os recursos físicos e de conhecimento para produção ou atendimento servem à uma
família de produtos.
c. Os recursos físicos e de conhecimento para produção ou atendimento servem à
apenas um produto.
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Item 5 - Versões de produtos
a. O mesmo produto é oferecido em mais de duas versões, para atingir novos
mercados ou grupos de consumidores.
b. Algum produto é oferecido em duas versões, para atingir novos mercados ou grupos
de consumidores.
c. Cada produto é oferecido em uma única versão.
MARCA
Item 6 - Proteção de marca
a. A empresa tem uma ou mais marcas registradas.
b. A marca da empresa não é registrada.
c. A empresa não tem uma marca.
Item 7 - Alavancagem da marca
a. A empresa usa sua marca em propaganda ou associada a outros tipos de produtos
ou negócios que possam trazer prestígio.
b. A empresa usa sua marca exclusivamente em seus produtos.
c. A empresa não usa sua marca nos produtos ou negócio.
CLIENTES
Item 8 - Identificação de necessidades
a. A empresa tem uma sistemática para colher informações sobre as necessidades dos
clientes.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa identificou ao menos uma necessidade não atendida
de seus clientes.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não identificou qualquer nova necessidade de seus
clientes.
Item 9 - Identificação de mercados
a. A empresa tem uma sistemática para identificar novos mercados para seus produtos.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa identificou ao menos um novo mercado para seus
produtos.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não identificou qualquer novo mercado para seus
produtos.
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Item 10 - Uso das manifestações dos clientes - Resultado
a. A empresa lançou mais de um novo produto, ou versão, nos últimos 3 anos, em
decorrência de informações sobre necessidades dos clientes.
b. A empresa lançou apenas um novo produto, ou versão, nos últimos 3 anos, em
decorrência de informações sobre necessidades dos clientes.
c. A empresa não lançou nenhum novo produto, ou versão, nos últimos 3 anos, em
decorrência de informações sobre necessidades dos clientes.
SOLUÇÕES
Item 11 - Soluções complementares
a. Nos últimos 3 anos, a empresa ofertou mais de uma nova solução complementar a
seus clientes, criando novas oportunidades de receita.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa ofertou uma nova solução complementar a seus
clientes, criando nova oportunidade de receita.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não ofertou qualquer nova solução complementar,
isto é, fora de seu negócio central.
Item 12 - Integração de recursos
a. Nos últimos 3 anos, a empresa ofereceu mais de uma nova solução a seus clientes,
com base na integração de recursos/produtos/serviços.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa ofereceu uma nova solução a seus clientes com base
na integração de recursos/produtos/serviços.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não ofereceu novas soluções a seus clientes com
base na.integração de recursos/produtos/serviços.
RELACIONAMENTO
Item 13 - Facilidades e amenidades
a. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou mais de uma nova facilidade, interface ou
recurso para melhorar o relacionamento com os clientes.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou uma nova facilidade, interface ou recurso
para melhorar o relacionamento com os clientes.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer nova facilidade, interface ou
recurso para melhorar o relacionamento com os clientes.
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Item 14 - Informatização
a. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou mais de um novo recurso de informática para
se relacionar com os clientes.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou um novo recurso de informática para se
relacionar com os clientes.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer novo recurso de informática
para se relacionar com os clientes.
AGREGAÇÃO DE VALOR
Item 15 - Uso dos recursos existentes
a. A empresa tem uma sistemática para adotar novas formas de gerar receitas usando
as instalações e recursos já existentes.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma nova forma de gerar receita usando
as instalações e recursos já existentes.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou novas formas de gerar receitas usando
as instalações e recursos já existentes.
Item 16 - Uso das oportunidades de interação
a. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou mais de uma nova forma de gerar receita
facilitando o relacionamento de parceiros com seus clientes.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou alguma nova forma de gerar receita
facilitando o relacionamento de parceiros com seus clientes.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer nova forma de gerar receita
facilitando o relacionamento de parceiros com seus clientes.
PROCESSOS
Item 17 - Melhoria dos processos
a. A empresa sistematicamente modifica seus processos (execução, controle,
marketing, etc.) ou instalações, para obter maior eficiência, qualidade, flexibilidade
ou rapidez no atendimento.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa modificou pelo menos um processo (execução,
controle, marketing, etc.) ou instalações, para obter maior eficiência, qualidade,
flexibilidade ou rapidez no atendimento.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não modificou qualquer de seus processos
(execução, controle, marketing, etc.) ou instalações, para obter maior eficiência,
qualidade, flexibilidade ou rapidez no atendimento.
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Item 18 - Sistemas de gestão
a. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou pelo menos duas novas práticas de gestão.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou pelo menos uma nova prática de gestão.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer nova prática de gestão.
Item 19 - Certificações
a. Nos últimos 3 anos, a empresa recebeu mais de uma nova certificação de processo
ou de produto.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa recebeu uma nova certificação de processo ou de
produto.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não recebeu qualquer certificação de processo ou de
produto.
Item 20 - Softwares de gestão
a. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou algum novo software para a gestão
administrativa ou da produção com o propósito específico de ganhar diferenciação.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou ou substituiu algum software para a gestão
administrativa ou da produção.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer novo software para a gestão
administrativa ou da produção.
Item 21 - Aspectos ambientais (Ecológicos)
a. Nos últimos 3 anos, a empresa fez mais de uma mudança nas instalações ou na
forma de trabalhar por razões ecológicas.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa fez uma mudança nas instalações ou na forma de
trabalhar por razões ecológicas.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não fez qualquer mudança nas instalações ou na
forma de trabalhar por razões ecológicas.
Item 22 - Gestão de resíduos
a. Nos últimos 3 anos, a empresa transformou parte de seus resíduos em uma
oportunidade de gerar receita.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa alterou a destinação de seus resíduos, visando
menor impacto ambiental ou benefícios para terceiros.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não alterou a destinação de seus resíduos.
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ORGANIZAÇÃO
Item 23 - Reorganização
a. A empresa sistematicamente reorganiza suas atividades, ou modifica a forma de
trabalhar dos colaboradores, para obter melhora em seus resultados.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa reorganizou suas atividades, ou modificou a forma de
trabalhar dos colaboradores, para obter melhora em seus resultados.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não reorganizou suas atividades, ou modificou a
forma de trabalhar dos colaboradores, para obter melhora em seus resultados.
Item 24 - Parcerias
a. Nos últimos 3 anos, a empresa fez duas ou mais parcerias com outras organizações,
para fornecer produtos melhores ou ganhar competitividade.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa fez uma parceria com outra organização, para
fornecer produtos melhores ou ganhar competitividade.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não fez qualquer parceria com outra organização,
para fornecer produtos melhores ou ganhar competitividade.
Item 25 - Estratégia competitiva
a. Nos últimos 3 anos, a empresa fez uma mudança radical na estratégia competitiva.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa fez uma mudança significativa na estratégia
competitiva.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não fez qualquer mudança significativa na estratégia
competitiva.
CADEIA DE FORNECIMENTO
Item 26 - Cadeia de fornecimento
a. A empresa sistematicamente adota novas soluções para reduzir o custo do
transporte ou dos estoques das matérias primas e produtos.
a. b.Nos Nos últimos 3 anos, a empresa adotou uma nova solução para reduzir o custo
do transporte ou dos estoques das matérias primas e produtos.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer nova solução para reduzir o
custo do transporte ou dos estoques das matérias primas e produtos.
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PRESENÇA
Item 27 - Pontos de venda
a. Nos últimos 3 anos, a empresa criou pontos ou canais de venda diferentes dos
existentes anteriormente, compartilhando recursos com terceiros.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa criou pontos ou canais de venda diferentes dos
existentes anteriormente.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não criou pontos ou canais de venda diferentes dos
existentes anteriormente.
Item 28 - Intermediação
a. Nos últimos 3 anos, a empresa estabeleceu relação com intermediários para a venda
de seus produtos em novos mercados.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa estabeleceu relação com intermediários para a venda
de seus produtos.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não estabeleceu novas relações com intermediários
para a venda de seus produtos.
REDE
Item 29 - Diálogo com o cliente
a. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou novas formas de trocar informações com os
clientes, usando ou não a tecnologia da informação, para ganhar eficiência em seus
processos.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa adotou uma nova forma de trocar informações com
os clientes, usando ou não a tecnologia da informação, para ganhar eficiência em
seus processos.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adotou qualquer nova forma de trocar
informações com os clientes, usando ou não a tecnologia da informação, para
ganhar eficiência em seus processos.
AMBIÊNCIA INOVADORA
Item 30 - Fontes externas de conhecimento - I
a. A empresa faz uso rotineiro de consultorias ou do apoio de entidades como o
SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC, universidades, empresas júnior, etc.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa fez uso eventual de consultorias ou do apoio de
entidades como o SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC, universidades, empresas júnior,
etc.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não fez uso de consultorias ou do apoio de entidades
como o SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC, universidades, empresas júnior, etc.
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Item 31 - Fontes externas de conhecimento - II
a. A empresa sistematicamente busca novas informações e tecnologias em eventos
(seminários, congressos, etc.) e associações técnicas ou empresariais.
b. A empresa eventualmente busca novas informações e tecnologias em eventos
(seminários, congressos, etc.) e associações técnicas ou empresariais.
c. A empresa não busca novas informações e tecnologias em eventos (seminários,
congressos, etc.) e associações técnicas ou empresariais.
Item 32 - Fontes externas de conhecimento - III
a. A empresa tem por prática buscar conhecimentos ou tecnologias junto aos
fornecedores, concorrentes ou clientes.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa absorveu algum tipo de conhecimento ou tecnologias
junto aos fornecedores ou clientes.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não absorveu qualquer tipo de conhecimento ou
tecnologia junto de fornecedores ou clientes.
Item 33 - Fontes externas de conhecimento - IV
a. A empresa sistematicamente adquire informações, técnicas ou não, pagando taxas
ou royalties por invenções patenteadas, ou absorve know-how e competências.
b. Nos últimos 3 anos, a empresa adquiriu informações, técnicas ou não, pagando
taxas ou royalties por invenções patenteadas ou know-how e competências.
c. Nos últimos 3 anos, a empresa não adquiriu informações, técnicas ou não, pagando
taxas ou royalties por invenções patenteadas ou know-how e competências.
Item 34 - Financiamento da inovação
a. A empresa já utilizou algum dos programas de apoio financeiro subsidiado para
atividades inovadoras.
b. A empresa já solicitou algum dos programas de apoio financeiro subsidiado para
atividades inovadoras.
c. A empresa nunca solicitou qualquer dos programas de apoio financeiro subsidiado
para atividades inovadoras.
Item 35 - Coleta de ideias
a. A empresa tem um sistema formal para colher sugestões dos colaboradores.
b. A empresa tem um sistema informal para colher sugestões dos colaboradores.
c. A empresa não tem qualquer sistema, formal ou informal, para colher sugestões dos
colaboradores.

