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RESUMO

O presente trabalho propõe uma análise da relação entre o comportamento do em-
preendedor e o processo de inovação em uma pequena empresa de software em
Belo Horizonte, Minas Gerais. O novo cenário econômico exige mudanças e essas
estão cada vez mais imediatistas. Entretanto é necessário compreender que a inova-
ção não consiste apenas em ter novos produtos, processos ou serviços para ofere-
cer a um mercado cada vez mais concorrido, ela também incide em empreender de
forma mais efetiva para atender as novas exigências do setor. O estudo tem como
objetivo investigar a relação entre o comportamento do empreendedor e o processo
de inovação. Os objetivos específicos visam identificar a necessidade do empreen-
dedor em inovar em seus produtos, apresentando os motivos que o levam a inovar,
reconhecendo suas prioridades e verificar a relação do empreendedor com seus co-
laboradores no processo de inovação e identificar os comportamentos inovadores
implantados na empresa à partir da atitude empreendedora do seu sócio juntamente
com sua equipe de colaboradores. Para elaboração deste estudo utilizou-se de pes-
quisa de campo, através de aplicação de questionário de caráter qualitativo.  Por
meio dos resultados obtidos pela pesquisa, é possível compreender que a identifica-
ção do comportamento do empreendedor está associada aos métodos de inovação
aplicados e a finalidade de manter e melhorar a participação no mercado de softwa-
re. Escolhemos este tema por procurar saber sobre o comportamento do empreen-
dedor frente aos processos de inovação e em específico na ADD Software.
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INTRODUÇÃO

Uma definição para inovação, segundo Bessant e Tidd (2009, p.20) é: “se

não mudarmos o que oferecemos ao mundo (como bens e serviços) e a forma que
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os criamos e ofertamos estes, estamos correndo o risco de sermos superados por

outros que tenham ou adquiram a maneira de fazê-lo.”

Conforme a definição descrita acima, pode-se compreender que inovar

está   relacionado à sobrevivência  das   empresas  no  mercado.  Para  que  a

organização se mantenha  no  mercado,  é  necessário  identificar  e  desenvolver

estratégias  de  inovação  através  do  empreendedorismo, sendo definido  como  a

capacidade  do  trabalho  conjunto  entre  pessoas  e  organizações,  que  juntos

implementam,  através  da  criatividade  a  capacidade  de  transformar  ideias  em

novidades de negócio para o setor de atuação e obter sucesso (LEITE, 2002). 

O empreendedorismo hoje tem sua expressividade em alta. Isso se deve,

principalmente  pela  busca  em entender  como é  a  criação e  a  sobrevivência  de

novos negócios, em especial os do ramo de software e descobrir qual a importância

do empreendedor nesse processo de inovação. 

Escolher estratégias adequadas que visam o engajamento da equipe e a

definição do processo de validação dos projetos de inovação dos softwares a serem

realizados, tem fundamental importância para o desenvolvimento de uma empresa

de software, assim como o uso de novas tecnologias. 

Atualmente a internet tem sido uma grande aliada dos empresários para adquirir

novos conhecimentos e informações. Bastos (2006) ressalva que novas tecnologias

de comunicação contribuem positivamente para que pequenas empresas reduzam

suas  dificuldades  de  acesso  às  informações  e  possam  comercializar

produtos/serviços além das fronteiras de sua localidade.

Diante do exposto,  o objetivo dessa pesquisa é investigar a relação do

comportamento do empreendedor frente ao processo de inovação em uma empresa

de  software.  Os  objetivos  específicos  visam  identificar  a  necessidade  do

empreendedor em inovar em seus produtos, apresentando os motivos que o levam a

inovar, reconhecendo suas prioridades e verificar a relação do empreendedor com

seus  colaboradores  no  processo  de  inovação,  e  identificar  os  comportamentos

inovadores implantados na empresa à partir da atitude empreendedora do seu sócio

juntamente com sua equipe de colaboradores

Este é um trabalho sobre o comportamento do empreendedor frente aos

processos de inovação da organização, diante de um mercado globalizado e de alta

competitividade. O empreendedor deve estar  alinhado às novas tecnologias para

desenvolver serviços novos no mercado, explorando a necessidade de ter um bom
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líder  para o crescimento organizacional  nos processos de inovação.  Escolhemos

este tema por procurar saber sobre o comportamento do empreendedor frente aos

processos de inovação e em específico na Add Software.

Para uma boa noção dos aspectos que estão abordados nesse trabalho,

apresenta-se a seguir a sua estrutura com alguns comentários.

O  primeiro  capítulo  apresenta-se  a  introdução,  em  que  são  descritas

algumas  ideias  sobre  inovação  e  empreendedorismo,  o  tema  e  o  problema,  o

objetivo geral e os objetivos específicos, assim como a justificativa da pesquisa.

O  segundo  capítulo  abrange  a  fundamentação  teórica,  onde  estão

descritos os principais conceitos norteadores do trabalho. Neste capítulo é abordado

o  contexto  do  empreendedor,  os  seus  aspectos  fundamentais,  bem  como  os

conceitos  de  inovação,  sua  relação  com  as  empresas  de  software  e  o

comportamento inovador do empreendedor. 

O  terceiro  capítulo  apresenta-se  a  metodologia  utilizada  para  o

desenvolvimento  da  pesquisa.  No  quarto  capítulo  está  descrito  a  ambiência  da

empresa, ou seja,  todas as informações relevantes à empresa Add Softwares se

encontram nesta seção. Já no capítulo cinco, tópico 5.1 decorre sobre os resultados

obtidos das perguntas feitas com o entrevistado através do questionário criado. No

tópico  5.2,  é  abordada  a  análise  dos  dados  coletados,  tendo  como  foco  o

comportamento do empreendedor frente à inovação dos seus serviços. Por fim, o

sexto  capítulo  destaca-se  as  conclusões  finais,  onde  constam as  finalidades  da

pesquisa,  e  a  opinião  dos  autores  do  trabalho  executado.  Em  seguida  está

relacionada às referências utilizadas na realização dessa pesquisa.

REFERENCIAL TEÓRICO

O destaque dado ao empreendedorismo hoje é resultado do avanço e

mudanças tecnológicas e esse avanço tecnológico, cada vez mais expressivo, tem

gerado  inúmeras  oportunidades  de  negócios  e  um  número  cada  vez  maior  de

empreendedores. 

Segundo  Dornelas  (2005),  o  empreendedorismo  é  o  envolvimento  de

pessoas  e  processos  que,  juntos,  levam  à  transformação  de  ideias  em

oportunidades. Pode-se dizer que é o meio pelo qual são formadas novas empresas.
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Em uma visão mais ampla, o autor ressalta que o empreendedor é aquele

funcionário que enxerga a necessidade e toma as decisões assumindo os riscos que

podem  surgir  com  a  implantação  de  novas  ações.  Esse  empreendedor,  hoje  é

definido  como o  indivíduo  que  identifica  a  oportunidade  e  é  o  responsável  pelo

desempenho e desenvolvimento da organização. 

Dornelas  (2005)  ainda  afirma  que  empreendedores  de  sucesso  são

aqueles que possuem visão de futuro sobre seu negócio e tem a habilidade de

implementar suas ideias e sonhos. São indivíduos que sabem tomar decisões certas

nos momentos difíceis, agregam valor aos produtos e exploram ao máximo cada

ideia e oportunidade. 

Conforme citado anteriormente, é possível visualizar algumas definições

sobre  empreendedor  e  empreendedorismo.  Schumpeter  (1982)  destaca  que  a

essência do empreendedorismo está na percepção e no aproveitamento das novas

oportunidades de negócios. Nesse conceito é possível  notar que o mesmo   está

associado à ação e aquele que se propõe a empreender é alguém que não está na

esfera dos sonhos e intenções, e sim  que  parte do pressuposto que é possível a

concretização desses sonhos (SCHNEIDER; BRANCO, 2012). 

Dornelas  (2005)  ainda  afirma  que  empreendedores  de  sucesso  são

aqueles que possuem visão de futuro sobre seu negócio e tem a habilidade de

implementar suas ideias e sonhos. São indivíduos que sabem tomar decisões certas

nos momentos difíceis, agregam valor aos produtos e exploram ao máximo cada

ideia e oportunidade. 

O autor enumera algumas características presentes nos empreendedores:

• Comprometimento;

• Busca por informações;

• Planejamento estratégico;

• Busca por oportunidades;

• Estabelecimento de metas;

• Qualidade e eficiência, 

• Independência e Autoconfiança, dentre outros.

       Novas  ideias  e  originalidade  em  projetos  e  criação  de  novos

produtos/serviços, exigem  do  empreendedor  algumas  características  que  irão
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auxiliar nesse processo de mudança. Conforme citado por SEBRAE (2015), dentre

os  aspectos  fundamentais  da  personalidade  de  um  empreendedor,  pode-se

destacar:

Quadro 1 – Aspectos fundamentais de um empreendedor

CRIATIVIDADE Aceitar  desafios  e  buscar  soluções  viáveis  para  o
equacionamento de problemas.

LIDERANÇA Inspirar  confiança,  motivar,  delegar  responsabilidades,
formar  equipe,  criar  um  clima  de  moral  elevado,  saber
compartilhar ideias, ouvir, aceitar opiniões, elogiar e criticar
pessoas.

PERSEVERANÇA Manter-se firme em seus propósitos, sem deixar de enxergar
os limites de sua possibilidade, buscando metas viáveis até
mesmo em situações adversas.

FLEXIBILIDADE Controlar seus impulsos para ajustar-se quando a situação
demandar mudanças, estar aberto para estudar e aprender
sempre.

VONTADE DE
TRABALHAR

Dedicar-se  plenamente  e  de  forma  entusiasmada  ao  seu
negócio.

AUTOMOTIVAÇÃO Encontrar  a  realização  pessoal  no  trabalho  e  seus
resultados.

FORMAÇÃO
PERMANENTE

Buscar  constantemente  informações  sobre  o  mercado  e
atualização profissional sobre novas técnicas gerenciais.

ORGANIZAÇÃO Compreender as relações internas para ordenar o processo
produtivo  e  administrativo  de  forma  lógica  e  racional,
entender as alterações ocorridas no meio ambiente externo
de forma a estruturar a empresa para melhor lidar com essas
mudanças.

SENSO CRÍTICO Antecipar-se  aos  problemas  principais,  analisando-os
friamente.

Fonte: SEBRAE, 2015

A relação entre os aspectos citados, ao pensar na elaboração de um novo

negócio ou  mesmo na continuidade de um trabalho já existente, é fundamental para

que o  sucesso do empreendimento seja  alcançado.  Como afirmam Schineider  e

Branco  (2012), a  manutenção  da  criatividade  como  parte  do  ser,  é  uma  das

principais habilidades do indivíduo empreendedor, pois ele sabe que ser criativo é

redundância, visto que, por natureza, é um ser criativo. 

Dentro  desse aspecto,  ,  Ducker, (1987)  ressalta  que, a inovação é o

instrumento  específico  do  empreendedor. Nesse  contexto,  subentende-se,  que

empreender  não  é  simples e  envolve todo  o  processo de :“atividades  técnicas,
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concepção, desenvolvimento e gestão, o que resulta na comercialização de novos

(ou melhorados) produtos”, conforme afirma Freeman (2002, p. 37). 

Segundo  Predebon  (2013),  atualmente  a  inovação  é  um  diferencial

competitivo que proporciona maior criatividade. No entanto, observa-se o  aumento

de empresas com o intuito de aperfeiçoar seus produtos e processos.

Ainda na visão do autor, para que as organizações possam tornar mais

viáveis a difusão na criatividade da empresa, devem considerar dois fatores básicos:

“O fator equipe:  ter  uma equipe competente e motivada ao invés de funcionários

poucos interessados com a excelência do trabalho e o fator estrutura: manter uma

estrutura  facilitadora  e  não  repressora,  o  que  sempre  foi  o  mais  comum”

(PREDEBON, 2013, p.170).

2.1 INOVAÇÃO

Pode-se  compreender  a  inovação  como  mudanças  adotadas  por

empresas que buscam vantagens que podem proporcionar retornos financeiros e

desenvolvimento econômico. Do ponto de vista da organização, Zilber (2005) define

a inovação como a criação de qualquer produto, serviço ou processo que seja novo

para uma unidade de negócios, desde que eficaz, e exige a fusão das necessidades

de mercado com a viabilidade tecnológica e a capacidade de fabricação. 

Até o início dos anos 80, conforme apresentado por Nascimento (2009),

os  avanços  tecnológicos  ocorriam  de  forma  lenta  e  eram  percebidos  também

vagarosamente pela população ou sociedade em geral. Neste período o mercado é

quem determinava a velocidade dos processos inovadores, já que eram poucos os

negócios  realizados  de  forma globalizada.  As  organizações  se  desenvolviam  de

maneira homogênea e não havia consideração quanto  a  vantagem competitiva ao

lançamento de novos produtos ou serviços. 

Conforme  relata  Nascimento  (2009)  e  Morgan  (1996), este  cenário

apresentou mudanças relevantes somente a partir da década de 80. O advento da

globalização provocou o aumento  da competitividade entre empresas e gerou uma

troca de tecnologias e avanços tecnológicos com  rapidez assustadora. A inovação

passou a representar um diferencial importante nos planos de desenvolvimento de

vários  países. 
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No início do século XXI este processo foi substancialmente acentuado, aprimorado e

popularizado pelos acessos à  Internet. A conectividade entre as organizações gerou

negócios  globais  possibilitados pelo  desenvolvimento  de  sistemas informatizados

que interligam  a todos em tempo real. 

Segundo  Nascimento  (2009), as  empresas  do  setor  de  software

dependem  sumariamente  das  inovações  como  um  diferencial  estratégico  e

competitivo perante os concorrentes, sendo que o crescimento deste mercado, nos

últimos anos, provocou uma demanda para que estas organizações se modifiquem

com a finalidade de desenvolver estratégias de inovação ou busca por melhorias nas

suas estratégias atuais.

O Manual de Oslo (OECD, 2004, p. 32) ressalta que “a inovação está no

cerne da mudança econômica”.  Essa, inserida em um processo, pode permitir  a

obtenção de vantagens para a empresa perante a concorrência através da redução

de custos inerentes a melhorias de processos. 

Nascimento  (2009)  salienta  que  o  processo  de  inovação  de  produtos

ganha maior competitividade para a empresa,  pois,  para o concorrente,  abrange

tempo de desenvolvimento ainda com a possibilidade de  ser impedido em função do

registro de patentes.

Freire (1997)  evidencia   a distinção das inovações entre três conceitos:

incrementais,  distintivas  e  revolucionárias.  A  inovação  incremental  pode  ser

compreendida  quando  um  produto  ou  processo  apresenta  elementos  novos  e

distintos de versões anteriores, sendo suas funcionalidades e características iniciais

mantidas. No caso da inovação distintiva mantém várias  características idênticas à

versão anterior do produto ou processo e  agrega atributos de novas funções nele

apresentadas que não estavam presentes nas versões anteriores. Para a inovação

revolucionária, está no lançamento de produtos ou processos desenvolvidos, não

mantendo vínculos com versões ou necessidades anteriores.

Tais afirmações relacionadas  à inovação são fundamentais para que o

sucesso do empreendimento seja alcançado e todos os processos que o cercam

sejam,  efetivamente,  os  mais  eficientes  possíveis.  Também  se  faz  necessário

ressaltar  que,  mesmo  conceitual,  a  inovação  somente  pode  ser  fundamentada

quando existe, no empreendedor um comportamento inovador.
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Entende-se que o empreendedor é o elemento fundamental para a gestão

da inovação, por desenvolver a capacitação tecnológica da empresa e por gerir a

inovação em produtos/serviços oferecidos. Essa capacidade deve variar de acordo

com a área de atuação do empreendimento e o ambiente que está inserido para

assim poder aproveitar bem cada oportunidade de negócio que surgir.  

2.2 O  COMPORTAMENTO  DO  EMPREENDEDOR  FRENTE  AO

PROCESSO DE INOVAÇÃO

O  comportamento  inovador,  destacado  por  Sarkar  (2008),  pode  ser

reconhecido como um elo ao comportamento empreendedor frente às inovações.  

Esse comportamento  não pode se resumir aos recursos investidos em

processos de inovação tecnológica. Para que uma organização seja caracterizada

como inovadora deverá possuir habilidades de criação de valores superiores aos do

cliente.  A  principal  consequência,  segundo  corroboram  Silva,  Hartmann  e  Reis

(2005)  e  Nascimento  (2009),  está  no  julgamento  das  suas  habilidades,  pela

referência quando comparado aos seus competidores, situando a organização como

a melhor no mercado buscando obsessivamente um aumento desse valor para com

seus clientes. 

A  inovação está  além  dos  investimentos  em  tecnologia,  ela  está

diretamente  relacionada ao  desenvolvimento  e  implantação de novidades,  novos

processos e ideias. Fatores  internos  e  externos  são  os  que  condicionam  a

organização a ter uma cultura inovadora.

Os fornecedores  são  percebidos como aliados fundamentais dentro do

processo  de  inovação,  conforme  afirmam  Silva,  Hartmann  e  Reis  (2005).  Uma

estimulação  à inovação  provocada  pelos  fornecedores  nas  empresas  está  na

introdução de últimas novidades tecnológicas de processos e produtos disponíveis

no  mercado.  De  forma  direta  ou  indireta, esses indicam  para  as  empresas,  o

comportamento  do  mercado  em  relação  aos  produtos  e  processos  que  são

oferecidos  pela  empresa,  entendidos   como  um  alerta  para  a  necessidade  de

desenvolvimento de processos de inovação.

Sarkar (2008)  diz que para inovar faz-se necessário compreender uma

série de elementos que podem contribuir para a cultura inovadora na organização,

tais como: a partir de uma ideia, identificar as oportunidades buscando alternativas
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eficazes, transformar a ideia em ações e garantir que tal inovação represente um

sucesso no mercado.

Bastos (2006) diz que o processo comportamental do empreendedorismo

inicia a partir da identificação de uma oportunidade com a necessidade de assumir

riscos e estruturar o negócio através do conhecimento de mercado e da ação em

inovar. 

O empreendedor é aquele que busca oportunidades, é um ser motivado,

com otimismo e nunca está satisfeito  com o negócio.  Todas as pessoas podem

desenvolver  o  espírito  empreendedor,  desde  que  sejam  criativas,  inovadoras,

flexíveis para adaptar-se às mudanças.

Atualmente  as  empresas exigem cada  vez  mais  profissionais

empreendedores.  Para  isso,  é  necessário  proporcionar  condições  para  o

desenvolvimento  de  pessoas  com  capacidade  criativas,  inovadoras  e  que  se

adaptem  às  novas  demandas  do  mercado.  Também é  preciso  que  as  pessoas

estejam  em  constante  aprendizagem,  para  que  novas  oportunidades  sejam

identificadas  e   valores  e  qualidade  sejam  agregados aos  produtos/serviços,

deixando-os competitivos. 

Com o  intuito  de  medir  o  comportamento  do  empreendedor  frente  ao

processo de inovação será necessário acompanhar as ações e estratégias que são

adotadas  na  empresa  e  que  a  diferencia  no  mercado  que  atua.  Esse

acompanhamento ocorreu através de uma visita à sede da empresa e por contato

via telefone, o que permitiu o acesso e observação a todos os setores e como a

inovação é inserida nesse ambiente organizacional. 

Outro  método  adotado  foi  a  entrevista  com o  proprietário  que  teve  o

objetivo de identificar  o  comportamento do empreendedor frente ao processo de

inovação.  

3 METODOLOGIA

Em  relação  a  abordagem  do  trabalho,  foi  desenvolvido  o  método  de

caráter qualitativo. Richardson (1999, p. 82) enaltece que as pesquisas qualitativas

exploram particularmente as técnicas de observação devido à propriedade com que

os instrumentos penetram na complexidade de um problema”. Com isso, pode-se

dizer  que  o  método  qualitativo  pode  ajudar  a  descrever  a  complexidade  de  um
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problema, analisando a interação de variáveis, compreendendo e classificando os

processos da organização. 

A pesquisa utilizada neste estudo de caso foi a descritiva que conforme

Trivinos (1987, p. 110), esse tipo de estudo não fica ligado somente à classificação,

ordenação e coleta dos dados. Seguindo esta ordem, percebe-se que para analisar

os resultados de maneira eficiente, é necessário então que o pesquisador conheça o

assunto, contudo consiga descrever e cumprir o objetivo proposto.  

De acordo com a taxionomia de Vergara (2003,  p.  47),  a  finalidade é

classificada  como  uma  pesquisa  explicativa.  Segundo  essa  autora,  a  pesquisa

explicativa tem por finalidade tornar algo inteligível.

Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa de campo e bibliográfica. A

pesquisa  de  campo  “é  a  investigação  empírica  realizada  no  local  onde  ocorre

fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-la” (Op. Cit., p. 47). A pesquisa

bibliográfica  é  o  estudo  sistematizado  e  desenvolvido  com  base  em  material

publicado em livros, revistas, redes eletrônicas, entre outros, e que fornece material

analítico para qualquer tipo de pesquisa. 

Os  dados  foram  coletados  através  de  um  questionário  aplicado  com

questões  abertas  e  fechadas,  que  foi  apresentado  ao  entrevistado  com  uma

introdução  do  assunto  e  objetivo  da  pesquisa  para  interação  do  mesmo.   As

questões foram respondidas pelo sócio proprietário Sr. Izaías Anacleto que mostrou

interesse e disposição para expor com clareza as informações necessárias. 

Foram utilizadas no questionário tabelas com intuito de identificar o grau

de importância relacionada ao tema proposto, com isso, foi possível levantar pontos

fundamentais que nortearam a análise obtida. 

Para  a  efetividade  da  pesquisa,  foi  realizada  uma  conversa  com  o

proprietário em que foi  informado o objetivo do trabalho, e que seriam adotados

todos  os  cuidados  para  manter  a  confidencialidade  do  mesmo,  foi  assegurado

também que a pesquisa não teria nenhum caráter distinto do que foi proposto, assim

ele poderia responder às perguntas sem receio algum.

4 AMBIÊNCIA

A empresa escolhida para estudo é a Add Software, localizada em Belo

Horizonte/MG e que atua no ramo de software há nove anos.  A Add Software deu
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início às suas atividades no ano de 2007, por meio de uma Sociedade Limitada.

Com sede em Belo Horizonte, na Av. Saramenha, 105 sb loja. A empresa tem uma

equipe formada por profissionais altamente qualificados, oriundos de universidades

e centros de pesquisa de primeira linha com grande experiência no desenvolvimento

de software. 

Possui expertise em tecnologias Microsoft.  Conta com especialistas em

todas as áreas envolvidas com integração e desenvolvimento de sistemas, desde

analistas de sistemas seniores, arquitetos e projetistas de software a programadores

e profissionais especializados em testes de sistemas.

Sua missão é prover  soluções de software  sob medida que elevem o

patamar  competitivo  de  seus  clientes,  estabelecendo  com eles  uma  relação  de

confiança e longo prazo.

Sua  principal  atividade  econômica  é  o  desenvolvimento  de  software

customizado  que  está  há  nove  anos  no  mercado,  e  administra  seu  sucesso

empresarial, através de sociedade por cotas. 

A empresa possui doze colaboradores, e conta com uma escolaridade de

nível superior em 50% de seus funcionários e outros 50% em fase de graduação,

otimizando  o  capital  humano  tecnicamente,  com  o  objetivo  de  estar  sempre

inovando em seus produtos.

Para o estudo buscou-se identificar as estratégias adotadas pela empresa

no processo de criação de produtos/serviços, apresentar quais foram os elementos

preponderantes  na  escolha  do  mercado  e  público  alvo  e  como  a  organização

assume seu papel no mercado frente a concorrência. 

A abordagem da pesquisa é qualitativa e se dá pela coleta de dados,

através de visita ao local, entrevista por telefone e aplicação de questionário.

O estudo tem por  objetivo  compreender e identificar  o  comportamento

adotado pelo empreendedor frente ao processo de inovação.

5   ANÁLISE DOS DADOS

5.1  DADOS COLETADOS

Esta  seção  apresenta  os  dados  da  pesquisa  feita  na  empresa  Add

Software sociedade limitada, através de questionário aplicado ao Sr. Izaías Anacleto
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Gomes,  sócio  proprietário  da  empresa  citada  acima,  caracterizado  como

empreendedor da organização.

De acordo com o Sr. Izaías, seus colaboradores sabem minimamente o

significado de intra-empreendedorismo. Com visão empreendedora, o entrevistado

afirma que tem investido em seus colaboradores dando prioridade à pessoas que

invistam nos estudos e aperfeiçoamento da área de programação e atendimento ao

cliente, para que possam oferecer um algo a mais para a empresa buscando um

ambiente  favorável  para  estimular  novas  ideias.  Atualmente  apenas  parte  deles

implementam a pratica na inovação.

Foi  registrado  também  pelo  empreendedor  em  questão  que  os

colaboradores  sabem  e  entendem  que  a  inovação  dentro  da  empresa  tem alto

impacto na redução dos custos referente à produção e com a implantação de novas

ideias,  há  sim um crescimento  dos  negócios, ou  seja  quanto  mais  inovações  a

empresa  apresenta  mais  ganhos  financeiros  e  de  mercado  ela  tem  e  não

necessitará dispor de alta quantidade de colaboradores para produzi-la.

Foi  identificado também que nos últimos anos a  empresa investiu  em

novos serviços, implantou novos sistemas e incrementou novas formas de utilizar os

programas e softwares, procurando oferecer excelência nos serviços prestados aos

seus clientes.

O processo de execução da inovação é produzido internamente, e não há

uma  busca  de  parcerias  com  universidades  ou  instituições  de  pesquisas  que

componham  seu  desenvolvimento  sobre  as  inovações,  auxiliadas  pelas  novas

tecnologias  disponíveis  no  mercado.  As  fontes  de  informação  da  empresa  são:

dentro  da  própria  empresa ou do grupo a  que pertence,  entre  os  fornecedores,

clientes e consumidores, concorrentes e até entre outras empresas do mesmo setor

de atividade. 

De acordo com o Sr. Izaías, os motivos que a levam a inovar, são as

mudanças constantes na legislação, as novas tecnologias de acessibilidade e as

necessidades dos clientes, onde pudemos verificar a existência da formalização às

prioridades de inovação da organização, que pode trazer resultados positivos uma

vez que, os colaboradores sabem que a empresa quer inovar e podem alinhar sua

criatividade e conhecimento às estratégias de inovação.

O  empreendedor  afirma  que  trabalhar  com  profissionais  criativos  e

inovadores o  motiva  a  estar  sempre em busca de novos  processos,  produtos  e
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serviços  na  percepção  de  que  a  inovação  resulta  na  redução  de  custos

administrativos para a empresa e sempre pode trazer resultados positivos.

Segundo o Sr.  Izaías, a Add Software transferiu suas instalações para

uma  estrutura  maior,  possibilitando  a  interação  entre  os  setores  comercial,  de

desenvolvimento  e  help-desk,  posicionando-os  todos  em  um  mesmo  recinto

melhorando o feedback interno e externo, e ainda realizou investimento na aquisição

de máquinas com configurações melhores, otimizando o processamento de dados e

agilidade no atendimento ao cliente.

Destacamos  como  um  comportamento  inovador  do  empreendedor  a

migração de todas as bases dos clientes para uma plataforma única, abandonando

em 90% a plataforma múltipla, melhorando com isso o atendimento de suporte do

cliente, onde posteriormente pôde desenvolver um produto de nota fiscal eletrônica

com atendimento por ticket do número de notas usadas, com isto o cliente irá pagar

pelo tanto eu usar, adequando o sistema para um nicho maior de mercado.

Algumas atitudes inovadoras foram identificadas através das perguntas

feitas  ao  entrevistado.  Essas  atitudes  inovadoras  iniciaram-se  a  partir  de

informações detectadas pela  add softwares  sobre os seus clientes. Dentre essas

informações, o entrevistado Isaías Anacleto nos informou que algumas reclamações

são feitas à empresa sobre a complexidade no manuseio dos programas e sistemas

oferecidos. Diante disso, o sócio proprietário juntamente com sua equipe de trabalho

buscou encontrar soluções para acabar com essas pequenas falhas. Com várias

reuniões realizadas internamente, a organização decidiu focar exatamente o tipo de

negócio do cliente, e qual a necessidade que a mesma demandava no seu setor. Em

cima disso, encontrou a melhor opção em nível de sistema para agilizar e facilitar o

manuseio de seus usuários.

Percebe-se  que  para  o  empreendedor  da  área  de  tecnologia  em

softwares,  a busca constante pela inovação é de extrema importância dentro da

empresa e está diretamente ligada à sobrevivência do negócio.

A  prioridade  do  Sr.  Izaías  está  relacionada  em  conseguir  atingir  um

número quatro vezes maior de contatos na prospecção diária de clientes e preparar

o help-desk para atender esta demanda. Já a sua relação com os colaboradores em

vista  ao  processo  de  inovação,  o  Sr.  Izaías  procura  deixar  claro  a  todos,  a

importância que eles têm na classificação da empresa por parte dos clientes e no

processo de inovação, e está ligada diretamente à criatividade e o conhecimento dos
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colaboradores,  ressaltando  que  eles  são  a  frente  no  contato  da  empresa  e

fundamentais  no  desenvolvimento  dos  produtos/serviços.  Este  contato  ocorre

através  de  reuniões  periódicas  e  o  contato  diário  direto,  caracterizando  uma

estrutura horizontal no organograma da empresa entre o nível estratégico, tático e

operacional.

Observa-se o comportamento do empreendedor frente a necessidade de

inovar,  pois  a  inovação  segundo  o  entrevistado  é  muito  importante  e  traz

possibilidades de custos de produção mais baixos, ampliação de novos mercados,

aumento da competitividade,  geração de empregos e riqueza,  melhores lucros e

garante a sobrevivência do negócio. 

 

5.2  PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Este  artigo busca  analisar  o  comportamento  do  empreendedor no

processo de inovação de seus produtos/serviços oferecidos. Para Galbraith e Lawler

III (1995) apud Zilber et al. (2005) a inovação é definida como um processo que gera

algo novo: um produto, uma aplicação ou um sistema. 

Entretanto,  observa-se  algumas  falhas  que  possivelmente  podem

acarretar negativamente o desenvolvimento da inovação, como a especialização de

todos os  colaboradores e  o  alinhamento  das estratégias  de desenvolvimento  de

novos serviços. O fato de seus colaboradores saberem minimamente o significado

de  intra-empreendedorismo  pode  ser  entendido  como  uma  barreira,  pois  se  os

próprios colaboradores não sabem com clareza o significado do termo em questão,

não saberá sequer seu objetivo, e como fazer para alcançá-lo. 

Outro fator observado durante a entrevista foi a não integração e parceria

da empresa com demais instituições de pesquisa e desenvolvimento. Entende-se

que  a  falta  desse  procedimento  pode  acarretar  de  maneira  negativa  o

desenvolvimento da inovação, pois a organização terá que fazer praticamente tudo

sozinha, o que pode demandar tempo e custos maiores no processo da criação e

execução de novos projetos.

Dentre  os  pontos  positivos,  pode-se  perceber  com a  entrevista  que  a

empresa  oferece  aos  seus  colaboradores  a  possibilidade  de  propor  ideias,

fomentando a criatividade no desenvolvimento de sistemas, projetos de softwares e
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programação, fato esse que pode ser entendido como um dos passos primordiais

que a organização precisa adquirir para iniciar um processo de inovação. 

De acordo com o entrevistado, é possível notar que o motivo pelo qual a

organização é estimulada a inovar está ligado a mudança constante do mercado.

Conforme exposto, pode-se dizer que a empresa procura otimizar os seus

serviços baseados no andamento do mercado e na sua constante mudança, devido

ao avanço da tecnologia e a necessidade que os consumidores demandam de um

serviço que atenda suas expectativas.

No que se refere aos fatos negativos que podem incidir no crescimento e

desenvolvimento  da  inovação,  observa-se  que  nem  todos  os  colaboradores  da

empresa sabem definir inovação, a falta de conhecimento de alguns funcionários

relacionados  à inovação e o intraempreendedorismo pode ser  uma falha,  pois  o

desalinhamento  do nível  de  conhecimento  dos colaboradores  pode interferir  nas

estratégias da organização.

Em relação à pesquisa de desenvolvimento para a inovação, a empresa

Add  Software  não  possui  parcerias  com  outras  instituições,  tais  como,

universidades,  instituições  de  pesquisas  ou  associações  profissionais  e

empresariais. Zilber et al. (2005) ao citar West apud Smith (1991) mostra que essas

parcerias, denominados pelo autor de suportes nos processos de mudanças são

essenciais para o processo de inovação das empresas, sem esses grupos, essas

mudanças se tornam lentas e com custo elevado. 

Diante da análise, em geral,  é possível perceber  que a inovação possui

grande  importância  para  a  empresa.  Observa-se  que  o  gestor  Isaías  Anacleto

Gomes, entende que, com a inovação, a organização fica inserida no mercado  de

maneira competitiva, uma vez que, está apta a oferecer serviços diferenciados e de

qualidade desejada. 

Analisando  as  respostas  apresentadas,  percebe-se  que  a  empresa

procura  inovar  sempre  que  possível,  e  sabe  que,  se  não  procurar  inovar,  sua

participação no mercado poderá ser afetada negativamente, abrindo espaço para

outros concorrentes. 

6   CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os processos que envolvem inovações são cada vez mais inerentes  às

empresas  do  ramo  de  software.  A  cada  dia  acontecem mudanças,  sejam  elas

ocasionadas pelo  mercado  ou  até  mesmo por  alterações  em legislações, o  que

promove uma nova  demanda de  produtos,  processos  e  serviços  cada  vez  mais

competitivos.

A  Add Software está inserida em um mercado que sofre com mudanças

constantes. Entretanto,  conforme respostas do questionário, os colaboradores têm

um  conhecimento  mínimo  sobre  o  intraempreendedorismo,  que  pode  ser

considerado um fator negativo da organização, em relação à produtividade e grau de

inovação  dos  serviços  que  a  empresa  oferece,  uma vez  que  entende-se  que  o

desenvolvimento de talentos e o comprometimento das pessoas são de extrema

importância para o sucesso da empresa.

A empresa  não apresentou produtos novos, apenas novos serviços ou

melhorias naqueles já existentes, desenvolvidos pela própria empresa.

Também foi relatado pelo proprietário  que não há interesse em parcerias

com universidades ou centros de pesquisa.

Quanto  às  ações  frente  aos  concorrentes,  foram  citados  que  há

necessidade de otimização nos processos de melhoria dos sistemas, a fim de gerar

o máximo de suporte e o aumento da mão de obra qualificada, reduzindo custo com

pessoal. 

Segundo o proprietário,  “as  novidades te  forçam a inovar  também, ou

ficará fora do mercado.” Com tal afirmativa pode-se perceber que há uma intensa

preocupação com a inovação,  o  que também pode ser  compreendido como um

comportamento do empreendedor frente ao processo de inovação.

Esta pesquisa não exaure o tema aqui  proposto,  sendo uma pequena

contribuição ao meio acadêmico sobre o comportamento empreendedor frente os

processos de inovação. É importante que outros estudos sejam realizados com a

finalidade de aumentar a compreensão sobre tema estudado e auxiliar aos novos

empreendedores a melhor condição para lidar com processos de inovação.
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