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Resumo da dissertação apresentada à EBAP/FGV como parte dos 

requisitos para obtenção do grau de Mestre em Administração 

Pública 

"NOV AS TECNOLOGIAS DE GESTÃO NA PETROBRAS: OS PAPEIS 

DA ATITUDE COMPETITIVA E DAS ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS 

NO PROCESSO DE ADOÇÃO DE INOVAÇÕES." 

Washington Luiz Faria Salles 

Dezembro 2000 

Orientadora: Deborah Moraes Zouain 

O objetivo deste trabalho é investigar os fatores que concorrem para 
estimular a adoção de inovação nos processos de gestão empresarial e 
como as estratégias empresariais influenciam na atuação dos gerentes na 
busca de novas tecnologias gerenciais. 

Com base na revisão bibliográfica efetuada que incluiu os estudos sobre 
processo de inovação, aprendizado organizacional, estratégia 
empresarial, vantagem competitiva e atitude competitiva, foi proposto o 
modelo teórico contendo 03 variáveis independentes e 02 variáveis 
dependentes, que foram correlacionadas de forma a atender o propósito 
da pesquisa. 

Para desenvolver o teste empírico do modelo, foram enviados 
questionários para 400 empregados da Petrobras e obtidos índices de 
retorno de cerca de 40% com relação ao total do universo e de 58% sobre 
o total de gerentes da empresa. 

Os dados foram avaliados estatisticamente empregando-se o modelo de 
relações estruturais (LISREL), o que permitiu a medida do quanto a 
atitude e a vantagem competitivas influenciam a disposição das empresas 
em adotar novas tecnologias gerenciais. 

Os resultados obtidos suportam parcialmente as hipóteses sobre a 
influência da atitude competitiva sobre a disposição em adotar e investir 
em inovações gerenciais, mas apresentam algumas impossibilidades de 
interpretação quanto ao relacionamento entre vantagem competitiva e 
inovação, explicável pela dificuldade dos gerentes em identificar quais as 
estratégias empresariais constituem-se em vantagem na competição entre 

as empresas. 
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ABSTRACT 

The present research investigates the influence of competitive attitude 
and strategic issues on the processes that concur to stimulate the 

adoption of innovation in a Company. 

On the basis of the effected bibliographical walk through that included 
the studies on innovation process, organizational learning, enterprise 
strategy, competitive advantage and competitive attitude, a theoretical 
construct with 03 independent variables and 02 dependent variables, that 
had been correlated to attain the research objective, was proposed. 

To develop the empirical test of the model, questionnaires were sent to 
400 managers and supervisor of Petrobras, the Brazilian Oil Company. 

Had been gotten indices of rollback of about 40% with relation to the 
total of the universe and 58% on total of the managers of the company. 

Data were statistically evaluated using the model of structural relations 

(LISREL), that allowed the measure of how much the competitive 
attitude and the competitive advantage influence the disposal of the 
companies in adopting new managerial technologies. 

The findings partially support the hypotheses on the influence of the 
competi tive attitude on the disposal in adopting and investing in 
managerial innovations. The findings present, also, some impossibilities 
to interpret how much the competi tive advantage is related with 
innovation, due the difficulty of managers in identifying which the 
enterprise strategies consists or will consist in advantage regarding the 

competition between the companies. 
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INTRODUÇÃO 

Na busca de eficiência e para fazer frente à intensa competição que 

se afigura para o setor petróleo, a Petrobras vem desenvolvendo esforços 

para assegurar desempenho mundial em todas as atividades da cadeia 

produtiva. Ciente de que o grande desafio que se afigura é o aumento da 

sua competitividade e conhecedora da importância de se estabelecer 

intentos estratégicos que definam seu perfil perante as partes 

interessadas, formulou-se o Plano Estratégico do Sistema Petrobras 2000-

2010, cujo foco é a RENTABILIDADE e 
. . . 

suas pnnCIpaIs linhas 

estratégicas são: 

Expansão das atividades no exterior; 

Aumento das reservas de petróleo; 

Aumento da capacidade de produção; 

Expansão das atividades no setor do gás natural; 

Incremento das pesquisas tecnológicas; 

Aprimoramento da qualificação dos quadros de empregados; 

Formação de parceiras para diversificar a carteira de negócios; 

Transparência de relacionamento com o mercado, acionistas, opinião 

pública e empregados. 

A análise mais detalhada do Plano, nos remete a uma questão 

levantada por Leonard-Barton (1996), considerada de suma importância 

para o desempenho do setor industrial e que recentemente passou de foco 

eminentemente tático para receber atenção estratégica das empresas: 

quais os fatores que influenciam o processo de adoção de novas 

tecnologias de gestão nas empresas e como as estratégias empresariais 
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contribuem para incen 1 ivar os gerente~ das empresas a investir na adoção 

de inovação? 

Subjacente a esta questão, surge outro questionamento, conectado 

ao desempenho estratégico: por que empresas que enfrentam situações de 

mercado semelhantes respondem aos desafios de forma diferente, 

particularmente na forma como aproveitam ou deixam de aproveitar as 

oportunidades estratégicas proporcionadas pelas inovações? 

No caso da Petrobras, aumentar reservas, elevar capacidade de 

produção, criar mercados, expandir atividades internacionais, reduzir 

custos e assegurar crescimento são ações que dependem de muitos 

fatores. Dentre eles destacamos a necessidade do compartilhamento, 

pelos gerentes da Companhia, da visão de que a adoção de novas 

tecnologias de gestão deve ser uma diretriz estratégica a ser perseguida 

de forma permanente. 

Ansoff (1980) sugere que a adoção de inovação na gestão, 

considerada como uma estratégia competitiva, deve ter investimento 

contínuo, visando melhorar, ao mesmo tempo, o desempenho gerencial e 

a posição da empresa no mercado. Este comportamento, segundo o autor, 

contribui para a modelagem de um sistema efetivo de colocar em prática 

os planos estratégicos das empresas. 

Mintzberg (1988) argumenta que, além de outros fatores, os 

investimentos em novas tecnologias de gestão, orientados tanto pelas 

interpretações das estratégias da empresa quanto pelo comportamento 

competitivo dos seus gerentes são componentes importantes para 

melhorar o desempenho gerencial e a posição da empresa no mercado. 
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Torna-se, portanto, importante considerar-se a interpretação, 

formulada pelos gerentes da Companhia, para o plano estratégico como 

fator de influência na disposição em investir em novas tecnologias de 

gestão. O desempenho do quadro gerencial nesta área deverá influenciar 

o caminho a ser percorrido pelas empresas em geral e pela Petrobras em 

particular, rumo à rentabilidade e à adequação a um ambiente de negócios 

altamente influenciado pela competitividade. 

Pesquisar, de forma científica, os fatores que influenciam no 

investimento de novas tecnologias de gestão na Petro bras, identi ficando 

como os seus gerentes interpretam as diretrizes do pl ano estratégico será 

o foco deste estudo. Este tema diz respeito ao corpo diretivo da 

companhia mas também interessa aos engenheiros e aos técnicos que 

trabalham para engrandecer a empresa, como também a todos os que 

possuem interesse no tema. 

Para finalizar esta introdução, registramos que poucos trabalhos de 

pesquisa sobre os fatores que motivam a adoção de inovações ferramentas 

de gestão foram encontrados, ou seja, parece que pouco se tem 

pesquisado a respeito dos fatores que influenciam a disposição das 

empresas em investir em inovações. 



CAPÍTULO I 

METODOLOGIA 

1.1 - Objetivos do estudo: 
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O objetivo principal do trabalho foi verificar o grau de influência 

das estratégias empresariais sobre a capacidade de adoção de inovações 

na Petrobras e suas implicações na obtenção e manutenção da vantagem 

competitiva. 

Como suporte ao alcance do objetivo principal, pretendeu-se 

também atingir os seguintes objetivos intermediários: 

a) Analisar as formas de estímulo à adoção de inovações e seu 

impacto sobre os gerentes da organização; 

b) Identificar qual a metodologia de incorporação das inovações 

adotadas a partir das estratégias da empresa. 

O tema deste estudo é, portanto, a Inovação e o seu papel como 

suporte às Estratégias Empresarias. A proposta foi, então, buscar por 

meio de pesquisa empírica, a correlação entre as estratégias empresariais, 

o processo de adoção de inovação e a efetiva obtenção e sustentação de 

vantagem competitiva pelos processos produtivos da organização. 

Como antecipação de futuros estudos para o estabelecimento de um 

modelo de processamento de informações que facilite a identificação de 

estratégias que ao serem implementadas garantam a uma empresa obter e 

sustentar uma vantagem competitiva, este estudo parte do princípio que 

os gerentes da Petrobras consideram a adoção de inovação como um 

assunto estratégico, ou seja, como um desenvolvimento que tem o 
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potencial dt afetar significativamente o desempenho da organização e sua 

posição competitiva. 

1.2 - Delimitação do Estudo 

Não abordaremos neste trabalho todas as perspectivas do processo 

de inovação, tal como estabelece Hall (1994). Da mesma forma, não se 

abordou o tema em todos os segmentos da organização: a pesquisa ficou 

restrita à adoção de uma inovação de processo, cujos impactos se 

sobressaem na dimensão técnica da empresa, denominada de 

tecnoestrutura por Mintzberg (1986). 

A inovação que servIU como objeto de pesqUIsa e, 

consequentemente, como modelo para a investigação das hipóteses, está 

relacionada com as atividades de gerência de recursos. Trata-se da 

adoção da gestão integrada de recursos, utilizando uma tecnologia 

gerencial denominada "Enterprise Resource Planning" - ERP. 

Realizamos o mapeamento do fenômeno estudado, medindo e 

analisando os resultados de correlações entre as variáveis definidas a 

partir das premissas básicas, estabelecidas previamente à formulação das 

hipóteses. 

No que diz respeito ao horizonte de tempo, a análise foi realizada 

no período de 1998 - 2000, que abrange a concepção, desenvolvimento e 

disseminação do Plano Estratégico do Sistema Petrobras 2000-2010, do 

qual derivaram-se as estratégias empresariais aqui consideradas. 
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1.3 - Relevância do Estudo 

A importância da Petrobras para o desenvolvimento da indústria 

brasileira tem sido das mais relevantes. Os investimentos de todas as 

empresas estrangeiras juntas, em toda a sua história de atuação no Brasil, 

não supera o que a Petrorbas investiu e reinvestiu no País (Contreras, 

1994 ). 

Seguindo uma tendência que atinge e mobiliza empresas em todo o 

mundo, a história recente da Petrobras mostra que nos últimos 10 anos a 

Companhia tem passado por processos de mudanças organizacionais numa 

velocidade e numa periodicidade crescentes. 

Pela análise dos intentos estratégicos contidos no Plano Estratégico 

do Sistema Petrobras 2000 - 2010, se depreende a importância do 

processo de inovação de produtos, serviços e processos como elemento 

contribuinte para que a empresa atinja o seu norte, que é se tornar um 

empresa voltada para a excelência, integrada, competitiva, internacional 

e com rentabilidade. 

Kanter (1994) assegura que investir em inovações tecnológicas é 

uma das mais importantes ações gerencIaIS para o aumento da 

competitividade das organizações. Sendo assim, entendemos que um 

estudo acadêmico que analise o processo de adoção da inovação e suas 

correlações com o aumento da vantagem competitiva, contribui para a 

própria Petrobras, como um trabalho de suporte às interpretações das 

diretrizes estratégicas pelos seus gerentes, como também por despertar 

interesses para novas pesquIsas, visando alargar a fronteira científica 

sobre o tema. 



17 

1.4 - Relação de Siglas e Definições de Termos 

As siglas e os termos utilizados no trabalho estão listados a seguir. 

Outros ainda que não foram relacionados neste item, podem não ter sido, 

pelo fato de que seus significados ficam bem compreendidos nas frases 

que os contém. 

A tabela a segUIr apresenta a relação em ordem alfabética, das 

siglas utilizadas ao longo deste documento. 

Sigla Descrição 

Abast/MKC Gerência Geral de Abastecimento da Petrobras, 

Cenpes 

responsável pelo segmento de "downstream", área de 

Marketing. 

Centro de Pesquisa da Petrobras, responsável pela 

produção das inovações em termos de técnicas de 

produção ("upstream" e "downstream") e de produtos 

para venda ao mercado ("downstream"). 

E&P Gerência Geral de Exploração e Produção da Petrobras, 

responsável pelos trabalhos de exploração e produção 

das jazidas petrolíferas. 



Sigla 

Gearj 
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Descrição 

Gerência Geral do Rio de Janeiro, órgão da sede da 

Petrobras que executa os servIços administrativos na 

região do Grande Rio. 

Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. 

Sefin Serviço Financeiro, responsável pelo pagamento e 

faturamento das vendas da empresa. 

Serinf Superintendência de Recursos da Informação. 

Upstream/ Segmentos de atividades relacionadas com o objetivo 

Downstream fim da empresa, respectivamente, Produção/Exploração e 

Refino/Comercialização. 

As definições dos termos utilizados nesta dissertação são as 

seguintes: 

1. ERP - Enterprise Resource Planning - Modelo de gestão 

empresarial que visa integrar os processos e padronizar o controle das 

atividades, possibilitando melhorias de desempenho e possibilitando 

ganhos de competitividade. 

2. Vantagem Competitiva - Valor agregado a uma produto ou 

serVIço, que os tornam diferenciados, ou que permite que os mesmos 

possam ser produzidos a custos inferiores ao de algum outro fornecedor. 
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3. Inovar - Segundo Hall (1994), inovar significa o conjunto de 

todas as atividades que estejam relacionadas com mudança tecnológica, 

bem como as interações entre estas atividades. 

4. Competências para a inovação - Conjunto de valores básicos, 

relacionados ao "expertise" dos empregados, à estrutura e operação do 

sistema de produção, à habilidade e organização no desempenho das 

tarefas e aos critérios de avaliação de propostas de implantação de 

inovações. 

5. Atitude estratégico-competitiva - É um dos componentes da 

estratégia organizacional que define as teorias de ação, relativas às 

vantagens competitivas, e que os gerentes valorizam e para as quais eles 

alocam seus recursos. 

6. Compromisso com a capacidade para a inovação - compromisso 

de uma organização em investir nos recursos de hardware, software e 

pessoal, necessários para dar suporte na adoção de uma inovação. 

7. Significado da inovação para o mercado - extensão com que as 

empresas do mercado estão aplicando uma determinada inovação e o 

quanto a mesma está influenciando no "market share". 

8. Nível de adoção da inovação - o quanto a organização está 

empenhada no patrocínio e na vontade de que uma inovação realmente 

seja implantada. 

9. Eficiência - rapidez com que um serVIço é prestado, utilizando

se para isso as mais altas tecnologias disponíveis. Como consequência, 

ocorre a padronização e a mecanização. Está associada à variável "custo" 

da vantagem competitiva. 
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10. Qualidade - refere-se às características de um produto ou 

serviço que lhes conferem a capacidade de satisfazer as necessidades 

declaradas e não declaradas dos clientes daquele produto ou serviço. 

1.5 Tipo de Pesquisa 

Buscando desenvolver o conhecimento e a compreensão do tema, 

adotamos a taxonomia proposta por Vergara (1998), segundo a qual a 

pesquisa é classificada como: 

a) Quanto aos fins: 

a.l) Pesquisa Descritiva: tendo em vista que o foco principal desta 

pesquisa foi a explicação de causa e efeito do fenômeno em análise. 

Considerou-se a utilização dos seguintes procedimentos: (1) 

observação, registro e análise dos dados relacionados com as variáveis 

delimitadas para o estudo; (2) estabelecimento de correlações entre as 

variáveis; e (3) definição da natureza das mesmas. 

a.2) Pesquisa Explicativa: tendo em vista que procuramos explicitar 

a influência da variável "adoção da inovação" sobre a obtenção de 

vantagem competitiva pela Petrobras. 

b) Quanto aos meios: 

b.l) Pesquisa Bibliográfica: tendo em vista o objetivo de conhecer 

as diferentes formas de contribuição científica, por melO de um 

estudo sistemático de livros, teses e dissertações que possuem relação 

com o tema. 
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b.2) Pesquisa Documental: tendo em vista o esforço de obter 

informações para a descrição de fatos, explicitação de opiniões, 

comportamento das pessoas e implantação do objeto de pesquisa por 

meio de documentos produzidos na Petrobras ou relacionados com o 

proj eto de implantação do sistema ERP. 

b.3) Pesquisa de Campo: tendo em vista as investigações empíricas e 

entrevistas realizadas junto aos gerentes e ao corpo técnico 

envolvidos direta ou indiretamente com a implantação do sistema 

ERP. 

1.6 Universo e Amostra 

Os critérios de seleção da empresa foram: 

a) A Petrobras ter um plano estratégico em fase de 

implantação; 

b) Suas posturas estratégicas serem bem definidas e as 

influências que estas posturas vêm tendo sobre o seu ambiente 

competitivo podem ser consideradas como fatores do seu 

sucesso empresarial; 

c) O tamanho da organização; 

d) O momento atual da nossa economIa e as influências 

que a quebra do monopólio exercem sobre o comportamento 

gerencial. 

Quanto ao tamanho da amostra, responderam ao questionário: 
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a) 70% dos gerentes envolvidos diretamente com a implantação do 

sistema: 47 respondentes. 

b) 38% dos técnicos subordinados aos gerentes citados na alínea a): 45 

respondentes. 

c) 30% dos supervisores que trabalham nos processos impactados pelo 

sistema: 64 respondentes; 

d) Além disso, foram realizadas 5 (cinco) entrevistas estruturadas com 

gerentes superiores e intermediários. 

1. 7 Seleção dos s uj eitos 

Os elementos que foram objeto do UnIverso da pesqUisa foram 

selecionados por amostragem não proporcional, de cada sub-grupo da 

população, englobando gerentes, técnicos e supervisores que possuiam 

efetivamente algum envolvimento com a implantação do sistema ERP. 

1.8 Coleta de Dados 

Os dados necessários ao estudo foram coletados utilizando-se os 

seguintes instrumentos: 

a) Pesquisa bibliográfica: os dados foram coletados em livros, revistas e 

jornais técnicos, artigos de jornais e dissertações sobre os temas 

relacionados. 

b) Pesquisa documental: foi realizada em arquivos internos da Petrobras, 

buscando identificar dados relacionados, direta ou indiretamente, com o 

tema da pesquisa. 
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c) Pesquisa de campo: foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 

os gerentes gerais e serão aplicados os questionários estruturados com os 

demais gerentes. 

A aplicação da entrevista semi-estruturada teve como objetivo 

levantar informações qualitativas que pudessem reforçar as conclusões 

tiradas a partir da análise dos resultados obtidos com o modelo 

estatístico. A aplicação do questionário foi feita para levantar 

quantitativamente as variáveis do modelo. 

1.9 Tratamento dos Dados 

No que diz respeito às pesquisas bibliográfica e documental 

utilizamos uma forma reduzida do delineamento proposto por Gil (1989), 

considerando-se as seguintes fases: 

Identificação das fontes; 

Localização das fontes e obtenção do material; 

Leitura do material; 

Fichamento do material. 

Os dados destas pesquisas foram submetidos a análise qualitativa, 

interpretação e questionamento quanto aos conceitos básicos visando 

obter-se respostas ao problema formulado. 

Já os dados obtidos na pesquisa de campo, ou seja, por meio dos 

questionários, foram submetidos a tratamento quantitativo conforme as 

fases seguintes (Oliveira, 1997): 
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a) Seleção: verificação crítica a fim de detectar falhas, erros de 

compreensão, distorção e informação confusa; 

b) Análise e interpretação: os dados das entrevistas receberam um 

tratamento qualitativo de forma a se comparar as interpretações dos 

gerentes a respeito do tema pesquisado, bem como descobrir a relação 

existente entre adoção de inovação e a obtenção de vantagem 

competitiva. Os dados obtidos pela aplicação dos questionários 

receberam um tratamento quantitativo utilizando-se o software 

LISREL, considerando o modelo de variáveis empíricas obtidos pela 

formulação das hipóteses. 

1.10 Limitações do Método 

a) A pesqUIsa documental apresentou dificuldades relacionadas com a 

autorização para investigação de documentos internos da Petrobras, 

por parte das autoridades responsáveis; 

b) O sistema ERP não está sendo implantado em todas as áreas da 

empresa, o que limitará a pesquisa de campo, tornando-a menos 

abrangente; 

c) As entrevistas realizadas com os gerentes diretamente ligados à 

implantação do sistema ERP foram prejudicadas, em alguns casos, 

pela parcialidade dos agentes sociais envolvidos, tanto no sentido do 

fornecimento de informações, quanto no sentido de reprodução de 

informações amplamente divulgadas pelas publicações especializadas. 

d) Os dados empíricos podem ter algum componente de incerteza, já que 

não admitiu respostas em branco. Além do mais, temos que considerar 
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as próprias limitações inerentes a todo modelo numérico que, por 

outro lado, confere maIOr precisão e alguma legitimidade acadêmica 

aos seus resultados. 

Mesmo considerando as limitações referenciadas anteriormente, 

entendemos que os métodos escolhidos possibilitaram o alcance do 

objetivo final da pesquisa, tendo em vista o aperfeiçoamento do 

conhecimento na área pesquisada e a coerência das conclusões obtidas 

pela análise dos resultados. 
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CAPÍTULO 11 

O PROCESSO DE ADOÇÃO DE INOVAÇÃO 

Elementos do Processo de Inovação 

Schumpeter (1934) associa as ocorrências constantes de inovações 

nas empresas, sejam estas acidentais ou propositais, às relações 

estruturais das organizações, com ênfase nas relações entre a estrutura 

produtiva e a estrutura institucional, estabelecidas pelos elementos 

estratégicos e pela cultura organizacional. 

Outros conceitos correlacionados com o quadro estrutural de 

Schumpeter aparecem nos trabalhos de Hall (1994). Para o autor as 

inovações, sejam quais forem suas origens, incrementam o estoque de 

conhecimento da empresa, disseminando capacidades por toda a 

organização. Conforme suas palavras: 

"[ ... ] the process of innovation inc1ude all of activities wich bring 

about technological change and the dynamic interaction among them." 

(p.19)\ 

Leonard-Barton (1999) parece concordar com esta associação, 

principalmente quando se refere à crescente necessidade de se estabelecer 

sistemas estruturais eficientes para a gestão da inovação nas empresas. 

Em seu trabalho, a autora descreve algumas formas para esta gestão, 

1 Citando Kennedy & Thirlwall, Hall (1994) esclarece que o termo technological change se 

refere ao acréscimo no estoque de conhecimento da organização, trazido pela adoção de uma 

inovação. Nesta perspectiva, o tema estaria associado à permuta de conhecimentos 

documentados tácitos, influenciando processos de produção de bens e serviços ou processos 

de gestão empresarial. 
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advertindo que o ponto de partida para se gerir a inovação nas empresas 

deve se concentrar em três pontos básicos: a) compreensão e domínio das 

aptidões tecnológicas necessárias às suas atividades; b) conhecimento e 

interpretação das estratégias empresariais; e c) conhecimento dos traços 

culturais da empresa. A autora define uma aptidão tecnológica como a 

capacidade que a empresa adquire, a partir das estratégias e da cultura 

organizacional, de transformar a tecnologia em novos produtos e 

processos, em escalas de tempo cada vez menores, com qualidade e preço 

que os clientes desejam. As aptidões tecnológicas de uma empresa, 

segundo Leonard-Barton (1999), são estabelecidas ao longo do tempo e 

depois de maduras não podem ser facilmente imitadas, transformando-se 

assim em vantagem competitiva. 

Por outro lado, Utterback (1996) sustenta que o estímulo e o 

desenvolvimento de inovações internamente às organizações tornou-se 

um processo tão sofisticado, amplo e caro que mesmo as grandes 

empresas não possuem todas as condições de produzi-lo sozinhas. O alto 

custo da introdução de inovações não impede, contudo, a produção de 

aperfeiçoamentos repentinos quando as descontinuidades tecnológicas 

acontecem nas empresas. 

Nelson e Winter (1982) sugerem que para melhor entender o 

processo de inovação, deve-se dividir as indústrias e a própria tecnologia 

envolvida em categorias consistentes. Porter (1990) chegou a conclusões 

semelhantes na sua tentativa de entender o sucesso e o fracasso de 

empresas internacionais a partir de exploração das atividades de um 

Centro de Pesquisa. Segundo Porter, além de ser necessário dividir a 
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indústria por setores específicos, induzidos por recursos físicos ou pelo 

conhecimento, para entender o processo de inovação é necessário 

considerar "as mudanças exógenas" que ocorrem nas empresas, 

principalmente aquelas baseadas em conhecimento e aptidões. 

Carneiro, Cavalcanti & Silva (1999) citam as observações de 

Winter (1987) para quem alguns tipos de inovações incrementais de 

processos se transformam em fontes de vantagem competitiva mais 

duradouras, uma vez que seriam menos sujeitos a observação e imitação 

pelos concorrentes. Para Winter, as inovações incrementais, comuns em 

inovações externas ou que sejam adotadas pelas empresas, estariam 

menos sujeitas à imitação do que as grandes descobertas. Os autores 

enfocam um componente importante no processo de inovação: a adoção 

de inovação externa à empresa e a posterior inserção de melhorias 

incrementais nas mesmas. 

Do mesmo modo, Motta (1998) considera que as empresas não 

deveriam buscar somente as grandes idéias. Para o autor, "as grandes 

idéias ocorrem de vez em quando, grande parte das vezes por acaso [ ... ]". 

Para o autor, as inovações de valor, sejam externas ou desenvolvidas 

dentro das empresas, podem ser enriquecidas e reanalisadas de forma 

contínua. 

Hasenclever & Cassiolato (1998) citam que a adoção de inovações 

só garante a sobrevivência e o sucesso competitivo das empresas quando 

é acompanhado simultaneamente por investimentos de P&D para a 

absorção da tecnologia adotada, ou seja, investimento em capacitação. 

Segundo os autores, entende-se capacitação para inovação como sendo o 
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conjunto composto pela tecnologia em sí, pelo desenvolvimento das 

habilidades individuais necessárias para o aproveitamento otimizado da 

tecnologia e finalmente pelas capacidades organizacionais que garantam 

a obtenção de vantagem competitiva. 

Pennings e Harianto (1992), utilizando dados de pesqulsa feita no 

setor bancário dos Estados Unidos, reportaram os diversos fatores que 

influenciam o processo de adoção de inovação pelas empresas. Segundo 

os autores, a adoção de inovações depende do estoque de conhecimento 

que uma organização acumula em suas traj etória, bem como sua conexão 

"extra-muros", ou seja, quanto mais a empresa estiver voltada para as 

alianças, maior a propensão em adotar inovações tecnológicas. 

Yoshino e Rangan (1997) parecem concordar com Pennings e 

Harianto quando afirmam que as alianças permitem à empresas vincular 

facetas específicas de suas atividades-fins que aumenta a eficácia das 

estratégias competitivas das organizações, propiciando o intercâmbio 

mútuo. 

Diversos estudos apresentam conclusões sobre a forma como ocorre 

o processo de inovação nas empresas e as conseqüências esperadas do 

mesmo. Além da geração de inovações valiosas, utilizando o processo de 

Pesquisa & Desenvolvimento, as empresas devem desenvolver 

habilidades para imitar as inovações valiosas dos outros, sejam eles 

concorrentes ou não (Pennings & Harianto, 1992, Hill & Deeds, 1996, 

citados por Carneiro, Cavalcanti & Silva, 1999). Esses autores sustentam 

que a imitação de inovações constitui um dos fatores-chave para o 

alcance e a manutenção de vantagem competitiva. Quanto mais rápido 
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uma empresa se antecipa na adoção de uma inovação valiosa, mais rápido 

ela adquire as competências essenciais que não são facilmente imitadas 

pela concorrência e, como uma decorrência, maIS rápido obtem o retorno 

do investimento feito para adotar a inovação. 

A literatura vem, portanto focalizando as diversas faces das 

questões relacionadas com o processo de inovação. Alguns autores 

centram suas atenções a partir da influência externa, outros focalizam os 

processos produtivos e outros ainda tratam do assunto a partir de fatores 

organizacionais. A figura 1 a seguir procura ilustrar as relações entre os 

fatores que influenciam a adoção de inovação tendo por base a revisão 

bibliográfica realizada: 

Estrutura 

Comportamento 
Gerencial 

Adoção da 
Inovação 

Estratégias 

Fatores 
Externos 

Figura 1: Relações possíveis para os fatores que influenciam a adoção de inovação 

Compromisso com a Inovação 

Muitos fatores organizacionais e ambientais influenciam o 

compromisso com a inovação (Marcus, 1988). Entre os fatores 

organizacionais, a percepção e interpretação dos gerentes para as 
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estratégias formuladas pela empresa tem um impacto significativo sobre 

o compromisso da empresa com a inovação. 

A inovação representa um dos pilares básicos e influencia 

diretamente na formação de um arcabouço para a mudança. Schumpeter 

(1934) considera que a inovação elimina mercados existentes e recria 

novos mercados e empresas. Porter (1985) parece concordar quando 

sustenta que a inovação evita barreiras de entrada ou cria barreiras onde 

não existia sendo uma fonte de vantagem competitiva sustentável. 

Autores como Porter (1990), Hayes e Abernathy (1980) e Leonard

Barton (1998) sustentam que as empresas que não possuem compromisso 

expresso com a inovação correm o risco de perder suas vantagens 

competitivas. 

Pesquisa de Cohen c Levinthal (1990), enfatiza que o compromIsso 

com a inovação aumenta a capacidade de aprendizado das empresas, 

denominada pelo autor de "absorptive capacity". Para os autores, 

aumentar a capacidade de aprendizado significa aumentar a vantagem 

competitiva para a entrada em novos negócios. Em suas palavras: 

"[ ... ] when a firm whises to acquire and use knowledge that is 

unrelated to its ongoing activity, the firm must dedicate effort 

exclusively to creating absorptive capacity." (p.150) 

Outros estudos relacionam a capacidade de inovação com o 

sucesso das empresas. Kortum (1993) encontrou forte correlação entre 

compromisso com a inovação e a geração de patentes. De forma similar, 

Ito e Pucik (1993) reportaram que o volume de exportações das empresas 

japonesas estão associados de forma positiva aos gastos com P&D e com 
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o compromISSO das empresas com a inovação. Em outro estudo, Franko 

(1989) demonstrou que também existe uma forte associação entre 

inovação e market share das empresas. 

Nesse sentido, Bell e Pavitt (1993), oferecem uma análise 

econômica para o relacionamento entre aprendizado, inovação e 

resultados da indústria. Os autores chamam a atenção para a importância 

entre a capacidade produtiva e a inovação, definida como capacidade 

tecnológica da empresa. A figura 2 a seguir apresenta alguns conceitos e 

termos do modelo proposto pelos autores: 

Entrada e 
acúmulo de 
capacidade 
tecnológica 

Conhecimento, 
experiência, 
estruturas 

Recursos 
necessários 
para a Inovação 

Introdução de 
nova tecnologia, 
investimentos em 
projetos e adap
tações incremen
tais em produtos 

Figura 2: Termos e conceitos da "acumulação tecnológica" 

(Fonte Bell & Pavitt, 1993) 

Capital, 
know-how, 
procedimentos 
de produção 

RESULTADOS DA 
INDÚSTRIA 

Analisando os fatores de causalidade, Hayes e Abernathy (1980) 

sustentam que os determinantes do compromisso com a inovação estão 

relacionados com aspectos estruturais internos às organizações e com 

fatores ambientais. As aspectos internos incluem o comprometimento 

com iniciativas tecnológicas, as habilidades e competências internas, o 

compromisso prévio com a P&D, o desempenho e a diversificação da 
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empresa. Os fatores externos incluem o compromisso dos competidores 

com a P&D, a intensidade da rivalidade entre as empresas, liberalidade e 

incerteza do ambiente. A análise e interpretação destes fatores internos e 

externos pelos gerentes, sob a ótica de seus valores e de suas bases 

cognitivas, vai determinar o quanto uma empresa estará compromissada 

com a inovação. 

Gerenciamento da Inovação 

Do ponto de vista gerencial, entender o processo de inovação 

significa entender os fatores que facilitam ou inibem o desenvolvimento 

de novas idéias nas organizações. 

Van de Ven (1986) considera que o desenvolvimento e 

implementação de novas idéias estão ligados ao gerenciamento de certos 

fatores interdependentes, relacionados com a ambiência e a estrutura das 

organizações. Conforme esquematizado na figura 3 a seguir, estes fatores 

incluem as idéias, as pessoas, as transações e o contexto no qual está 

inserida a empresa. Associados a cada um deles, aparecem os quatro 

problemas centrais no gerenciamento da inovação. 
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e Pessoas Idéias 
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t 
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t 
r 

Transações u Contexto 
t 
u 
r 
a 

Figura 3: Fatores relacionados com o problema central do gerenciamento da inovação 

(Fonte: Van de Ven, 1986) 

PESSOAS 

Um dos pontos centrais da análise de Van de Ven reside no 

comportamento humano. As pessoas, e suas organizações, são desenhadas 

para focar nas idéias e procedimentos estabelecidos e prestar menos 

atenção nas novas idéias. Quanto mais uma organização se torna bem 

sucedida, mais difícil seria fazer com que as pessoas prestem atenção a 

novas idéias, novas necessidades e oportunidades. Muitos autores que 

pesquisam o tema têm ignorado as conclusões de estudiosos da psicologia 

sobre as limitações da capacidade do ser humano em lidar com a 

complexidade e em manter o foco em idéias. Eles defendem que as crises, 

tensões e um certo grau de stress são os elementos que levam os 

indivíduos a agir e a pensar. A insatisfação com as condições existentes 

estimulam as pessoas a pesquisar melhoramentos e consequentemente 

gerar novas idéias. Este modelo considera que quando o indivíduo atinge 
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um limiar de insatisfação, inicia-se um processo de resolução de 

problemas, que geram a inovação. 

IDÉIAS 

As pessoas desenvolvem, transmitem, reagem e modificam as idéias. 

Como resultado de suas experiências, suas bases conceituais, sua 

capacidade cognitiva, o indivíduo aplica diferentes níveis de energIa, 

conhecimento, estrutura ou disposição de espírito no desenvolvimento, 

transmissão, reação ou alteração de idéias. 

Van de Ven entende que um dos maiores estímulos ao gerenciamento de 

idéias nas organizações se deve à concepção e implementação de um 

sistema de armazenamento, recuperação e implementação de novas idéias. 

A garantia de que as idéias serão devidamente tratadas e percepção de 

que a possibilidade de implementação é das idéias é real, faz com que as 

pessoas se sintam valorizadas e sinaliza a importância dada pela 

organização para a inovação. O sistema de gerenciamento de idéias se 

torna mais importante pela consideração de que enquanto a invenção ou a 

concepção de novas idéias é uma atividade individual, a inovação é uma 

realização coletiva de transformar aquelas idéias em bens econômicos. 

CONTEXTO 

O terceiro problema central do gerenciamento da inovação emerge da 

necessidade de se controlar e gerenciar as partes. A inovação não é um 

empreendimento individual. Ela emerge de uma estrutura de rede de 

relacionamentos centrada na criação, adoção e implementação de um 

conjunto de idéias, que ocorre entre várias pessoas. Os atores do 
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processo interagem e se tornam suficientemente comprometidos com as 

idéias e as transformam em valores econômicos. 

Uma característica comum dos processos de inovação é a necessidade de 

múltiplas funções, recursos e disciplinas para transformar uma idéia em 

realidade concreta. As organizações devem criar sistemas coerentes e 

eficazes para controlar todas as partes e funções envolvidas no processo 

de inovação. 

TRANSAÇÕES 

o quarto e último problema central, segundo Van de Ven, estaria 

resolvido pelo estabelecimento de estruturas e estratégias que facilitem o 

ambiente transacional no qual o processo de inovação acontece. Segundo 

o autor, as transações que ocorrem durante o processo de inovação não 

só se adaptam aos arranjos organizacionais e estratégicos, mas também 

transformam a estrutura e as práticas destes ambientes. 

Van de Ven propõem o modelo transacional para favorecer ou estimular a 

inovação nas empresas. Segundo ele, este modelo seria influenciado de 

forma simultânea pelos componentes chaves das funções de Fabricação, 

Marketing e P&D. A Figura 4a, a seguir, reproduz o modelo linear para 

as transações do processo. Segundo o autor, existe duas variações para 

este modelo: aquele estimulado pelas necessidades dos clientes ou 

aqueles estimulado pela tecnologia. Van de Ven esclarece que este 

modelo tradicional de se visualizar as transações do processo de inovação 

não reflete a realidade das transações envolvendo o processo. Para a 
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inovação acontecer, as três funções citadas têm que estar fortemente 

a) Modelos lineares de inovação 

Estimulo P&D 

1 ·1 
Fabricação 

1 ~I Marketing • Cliente 
tecnológico 

Estimulo das Marketing 

1 ·1 
P&D 

·1 
Fabricação 

~ Cliente 
Necessidades 

b) Modelo Simultâneo de inovação 

Fabricação 

Figura 4: Ciclo de vida da inovação 

(Fonte: Van de Ven, 1986) 

2 Hall (1994) parece concordar com o fato de que o melhor modelo para representar o 
processo de inovação é o simultâneo. Afirma o autor: ''[. .. ] the innovation process 
comprises a set of Iinked activites which may occur in a variety of sequences and 
sometimes simultaneously." (pag. 23) 
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A inovação a partir de sinais do mercado 

Um sinal de mercado pode ser entendido como uma tendência ou 

comportamento, de uma ou mais empresas, que determinam uma direção 

estratégica que parece ter de ser seguida. Conforme Porter (1980), um 

sinal de mercado fornece uma indicação direta ou indireta das intenções e 

metas de uma empresa. Alguns destes sinais determinam um curso de 

ação a ser considerado pelos concorrentes da empresa que os emitiu. 

Porter (1980) adverte que os sinais de mercado podem ser 

indicações reais das metas de uma empresa ou podem ser criados para 

confundir os concorrentes, levando-os a adotar ações que virão a 

beneficiar a empresa que emitiu o sinal. Para o autor, é importante 

identificar, as diferentes formas de sinais de mercado, aqueles que são 

verdadeiros daqueles que são "blefes". 

Porter (1980), considera que os critérios de sinalização refletem-se 

na percepção dos sinais de valor que influenciam o comprador e na 

habilidade da empresa em trabalhar com seus critérios de uso, tais como, 

reputação, imagem, preço/qualidade. Relata-nos os autor que da mesma 

forma que influenciam as estratégias genéricas das empresas, os sinais de 

mercado podem induzir ao uso de novas tecnologias pelas empresas, 

visando o realinhamento e reposicionamento de um produto ou serviço no 

mercado. 

Como Porter (1980) postulou, sinais de mercado podem acrescentar 

muita coisa ao estoque de conhecimento da empresa sobre os seus 

concorrentes. Com ISSO a empresa poderá melhorar a qualidade das 

hipóteses implícitas ou explícitas utilizadas na formulação de estratégia. 
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A interpretação destes sinais pode induzir na descoberta de outros tipos 

de sinais inconscientes do concorrente, levando a empresa a 

desenvolvimentos competitivos na indústria, quase sempre relacionados 

com inovações. 

Hamel e Prahalad (1995) relataram que existem empresas que 

adotam a premissa implícita de que é melhor atuar com a atenção 

primordialmente voltada para os sinais de mercado. As empresas que 

adotam esta premissa baseiam-se em duas constatações. A primeira é que 

o papel de ser o pioneiro é inerentemente arriscado. A segunda é que o 

pioneiro, inevitavelmente, tropeçará, dando ao seguidor atento uma 

oportunidade de apoderar-se da inovação. 

Hamel e Prahalad (1995) alertam, no entanto, que a meta de ser um 

seguidor de sinais do mercado não pode ser confundida com a abdicação 

de ser pioneiro no lançamento de produtos, serviços e processos que 

"abram as portas para o mercado emergente". 

Novas tecnologias de gestão 

As inovações das formas organizacionais e práticas gerenciais 

assumem importância como fatores de êxito empresarial com o progresso 

da Revolução Industrial no século XIX. A figura 5 descreve estes dois 

momentos das preocupações relacionadas com o desenvolvimento 

tecnológico das práticas de gestão. Anteriormente, as matérias-primas 

ocupavam lugar decisivo e eram, quase por si sós, o fator-chave para o 

sucesso de um empreendimento. Com a evolução do sistema fabril, as 
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fontes de energIa e os processos organizacionais adquiriram igual 

relevância. 

Matéria Prima Produtos .. .. 
.. Organização .. 

a) Considerações iniciais sobre fatores que influenciavam as organizações 

Organização 

Formas 
Organizacionais 

Produtos 

b) Considerações contemporâneas sobre fatores que influenciavam as organizações 

Figura 5: Fatores relacionados com a eficiência e eficácia nas organizações 

As inovações nas práticas gerenCIaIs e nas formas organizacionais 

procuram combinar as dimensões técnicas e SOCIaIS inerentes a nossa 

época, tratando a informação de forma integrada e disseminada pelas 

etapas do processo produtivo e pelos níveis hierárquicos das 

organizações. 

A evolução tecnológica moderna impõe o uso mais efetivo do saber 

em todos os níveis da empresa. Educação, conhecimento e habilidade em 

manter o fluxo adequado de informações constituem nos fatores 

primordiais no progresso empresarial. A organização hoje é mais 



41 

complexa, facilmente fragmentável, e depende da co-municação intensiva 

. - 3 para sua mtegraçao. 

Observa Beatty (1998) que os modelos de excelência em tecnologia 

gerencial tiveram o seu grande salto, por meio da sistematização de 

tecnologia administrativa, por Peter Drucker, nas décadas de 40 e 50. 

Posteriormente, com o avanço das pesquisas sobre os assuntos de gestão 

e a busca por instrumentos gerenciais que aumentassem a eficiência e a 

eficácia das empresas, nas décadas de 70 e 80, a comunidade de 

"pensadores da administração" procurou desenvolver novas teorias que 

proporcionassem vantagens competitivas aos processos de transformação 

das organizações. 

Caldas e Wood (1999), buscam explicar a necessidade cada vez 

maior de inovação administrativa nas organizações, por meio das 

pressões econômicas que passaram a atuar principalmente sobre as 

empresas, a partir da década de 70, visando a modernização da gestão, 

aumento da produtividade, redução de custos e todas as demais práticas 

de gestão que adicionam valor aos processos produtivos. 

No caso do Brasil, Caldas e Wood (1999) sustentam que o 

resultado tem sido muito maIS a importação frenética de tecnologia 

administrativa estrangeira do que a inovação desenvolvida e adaptada no 

meio sócio-cultural de nosso País. Esta adoção de inovações, segundo os 

autores, tem sido pouco crítica, e a produção brasileira em estudos 

3 Segundo Motta (1998), inovar uma empresa significa, em grande parte, 
projetar e manter um nível de informações para o melhor uso das 
matérias-primas, da energia, e facilitar a ação e o desenvolvimento das 
pessoas. 
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organizacionais pouco original, decorrentes do processo deficiente de 

formação de administradores no país. 

Mesmo considerando nossa postura de assimiladores e seguidores 

de práticas de gestão de "classe mundial", Motta (1998) sustenta que 

deve haver pelo menos a adaptação intencional dessas práticas à 

realidade brasileira. O autor desenvolveu um estudo sobre as 

características da inovação gerencial frente às perspectivas ou dimensões 

. . . 
orgamzacIOnaIs. 

Segundo Motta (1998), as dimensões organizacionais estratégica, 

estrutural, tecnológica e humana possuem objetivos, problemas a 

considerar e ações inovadoras características e necessárias para a 

mudança organizacional, as quais passaremos a descrever a seguir. 

Perspectiva Estratégica 

Nessa perspectiva, a ação inovadora pressupõem que a organização 

é um sistema aberto e inserido em um contexto social, econômico e 

político. As inovações devem pri-vilegiar a forma da empresa relacionar-

se com a sociedade, isto é, sua razão de ser, seus produtos e seus 

serviços. Assim, presume Motta (1998) que para inovar os processos 

administrativos de uma organização é necessário entender sua missão, 

seus objetivos e suas formas de identificar e selecionar alternativas de 

ação. 

Os interessados na inovação gerencial devem conhecer os 

instrumentos de análise e formulação estratégicas, aspectos técnicos e 

comportamentais de decisão e de solução de problemas. A inovação pode 

envolver a abertura no sistema de comunicações internas e externas, o 



43 

entendimento das formas de se pensar a organização e da situação do 

processo decisório. 

Motta (1998) cita que as inovações na dimensão estratégica 

avançam tanto no aspecto processual de como pensar estrategicamente e 

decidir o futuro da empresa quanto sobre as formas de se relacionar com 

a sociedade. 

Segundo o autor, as inovações estratégicas tendem a enfatizar a 

sensibilidade dos gerentes a mutações e pressões externas como o fator 

primordial do progresso, explicado pela (a) maior velocidade e impacto 

das mudanças sociais, econômicas, políticas e tecnológicas; e (b) 

aumento da complexidade interna das organizações modernas, 

dificultando sua sensibilidade aos problemas externos. 

Perspectiva Estrutural 

Motta (1998) defende que nessa perspectiva, a ação inovadora 

pressupõem que a organização é um sistema de autoridade e 

responsabilidade, ou seja, por meio do conjunto de normas e orientações 

que determinam o comportamento das pessoas empenhadas na tarefa 

comum. A inovação para esta dimensão requer a definição prévia do 

papel formal dos empregados como o fator primordial de eficiência e 

eficácia. 

Motta (1998) cita que ao contrário da visão clássica, a inovação 

estrutural apresenta tendências a reduzir a importância da distribuição de 

autoridade e de responsabilidade na determinação do comportamento 

administrativo. 
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A aceitação das novas idéias tem sido feita, ao longo dos anos, pela 

verificação das limitações das formas estruturais idealizadas em cada 

época. Inovar, portanto, significa redefinir e flexibilizar os 

comportamentos administrativos, adicionando desafios à busca de 

alternativas estruturais. Responder aos desafios faz surgir as inovações 

nas estruturas organizacionais. 

Perspectiva Tecnológica 

Motta (1998) cita que as ações inovadoras na dimensão tecnológica 

tende a enfatizar a divisão do trabalho, a especialização de funções e o 

tipo de tecnologia a ser empregada na produção. As inovações tendem a 

ocupar-se com os aspectos raCIOnaiS do processo produtivo, 

principalmente com espaço, tempo, movimento, custo, qualidade e 

agregação de valor para a clientela. 

Assim, o padrão de inferência com relação à inovação pode ser 

definido como: para Inovar é preCiSO alterar sua tecnologia, sua 

especialização de funções e seus processos produtivos. Em outras 

palavras, as inovações visam estabelecer formas mais adequadas de 

utilização dos recursos materiais e intelectuais das organizações. 

Segundo o autor, a proposição principal para a ação inovadora é a 

introdução de novas técnicas e novos usos para a capacidade humana. 

A inovação na dimensão tecnológica e processual das organizações, 

readquiriu um grande vigor nas últimas décadas, com algumas práticas 

que recuperaram a proposta simples de se reconstruir processos 

organizacionais em função de tecnologias modernas, rompendo hábitos de 

ineficiência adquiridos na prática produtiva. A tendência é adicionar as 
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vantagens da tecnologia de informação, enfatizando-se claramente o 

processo da informação. 

Perspectiva Humana 

Motta (1998) defende que as ações inovadoras na dimensão humana 

enfatiza os aspectos dos indivíduos e dos grupos dentro das organizações. 

De um modo geral, o autor define como relevantes os objetivos e a auto

realização das pessoas, o comportamento e as interações pessoais e 

grupais, bem como a organização informal. A maioria das inovações 

concentram-se na ligação do indivíduo com o trabalho, ressaltando 

fatores psicossociais que estão subjacentes às prescrições institucionais. 

Assim, o padrão de inferência com relação à inovação pode ser 

definido como: para se inovar uma organização é necessário se alterar as 

atitudes, comportamentos e a forma de participação dos indivíduos. Isto 

envolve, por exemplo, desde intervenção socio-psicológica de pequenos 

grupos para incentivar a colaboração, passando pela revisão de práticas 

de motivação, liderança e distribuição de poder à reconstrução do sistema 

de recompensas, de carreira e de aperfeiçoamento pessoal. 

Uma das principais proposições para a ação inovadora está na 

instituição de um novo sistema de contribuição e redistribuição da 

autonomia no desempenho das tarefas. 

Pesquisas conduzidas por Caldas e Wood (1999) em empresas 

brasileiras que estavam passando por processos de inovação 

organizacional demonstram que existe um afastamento entre substância e 

imagem ocasionado pelo choque cultural das tecnologias administrativas 

estrangeiras e os valores culturais da sociedade brasileira. Em outras 
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palavras, as inovações nas práticas de gestão ocorrem numa forma 

"pseudomodernizante", onde ocorre um distanciamento entre o mundo 

real e o mundo que o discurso gerencial projeta. 

Caldas e Wood (1999) sugerem que as inovações nas práticas de 

gestão devem seguir o exemplo das ações inovadoras que ocorrem na 

concepção de produtos. Citam o exemplo da Fiat com o exemplo do 

projeto 178, da Fiat Brasil, que deu origem ao Palio. Segundo os autores, 

o automóvel foi concebido de forma a incorporar inovações que 

respeitaram as condições locais em todos os aspectos: das características 

do produto à organização dos processos da sua produção. Os autores 

sustentam que este projeto mostra a importância do respeito às condições 

locais na adoção de inovações. 
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CAPÍTULO IH 

ESTRATÉGIAS GENÉRICAS PARA A INOVAÇÃO 

Diagnóstico dos temas estratégicos 

Em geral, o processo de formulação de um plano estratégico 

considera que os temas relacionados com a estratégia, no momento 

adequado, têm que ser traduzidos em temas práticos. Conforme Gisberg e 

Venkatraman (1992), citando Dutton et aI (1983), o processo de traduzir 

os temas estratégicos em temas práticos se faz por meio de interpretações 

e juízos do corpo gerencial da empresa, como resultado de uma fase 

denominada pelos autores de diagnóstico dos temas estratégicos4
. 

Esclarecem Ginsberg e Venkatraman (1992) que esta fase de 

diagnóstico permite aos gerentes perceber a necessidade de se fazer algo 

prático em relação às estratégias, bem como a urgência em faze-lo. 

Segundo os autores, em geral, as interpretações do diagnóstico dos temas 

estratégicos induzem às empresas a buscar o comportamento estratégico 

adequado para cada situação, variando estes comportamentos entre a 

eficiência e a eficácia. 

Naquilo que chamaram de "Arquitetura Estratégica", Hamel e 

Prahalad (1995) esclarecem que as empresas incluem uma fase de 

identificação de novas oportunidades, baseadas na ampla gama de suas 

competências, onde os gerentes interpretam vários sinais do ambiente e 

procuram descobrir que novos benefícios ou "funcionalidades" serão 

4 Silva (1997) parece concordar com a idéia de uma fase em que as 
estratégias aparecem como um processo de interpretação por parte dos 
gerentes da empresa. O autor define as "estratégias emergentes", como 
sendo derivadas de um padrão natural e como um produto de 
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oferecidos aos clientes no horizonte de tempo de um plano estratégico (5 

ou 10 anos). Segundo os autores, uma arquitetura estratégica deve definir 

"o que precisamos fazer certo e em que momento" para garantir o vínculo 

essencial entre o hoje e o amanhã. 

Mintzberg (1994) sustenta que as empresas devem perceber a 

diferença entre planejar estrategicamente e pensar estrategicamente. O 

primeiro seria um processo de programação estratégica, onde a empresa 

articula e elabora estratégias ou visões que já existem. O segundo seria 

um processo que captura o que os gerentes aprendem em todas as fontes, 

tanto de conhecimento tácito quanto de conhecimento explícito, por meio 

de experiências individuais ou surgidas nos grupos, para depois sintetizar 

o conhecimento em alternativas de direção que a empresa tem que seguir. 

Mintzberg (1994) esclarece que pensar de forma estratégica tem um 

componente de interpretação muito forte. Tem a ver com síntese e eX1ge 

intuição e criatividade. Significa pensar os rumos da empresa numa 

perspectiva integrada. Para se chegar a isso, os gerentes têm que contar 

com uma certa liberdade de pensamento, porém, sempre com base nos 

sinais do plano estratégico formal. O pensar estrategicamente se faz, 

geralmente, por meio de processos de aprendizado informais e até pouco 

organizados. Segundo Mintzberg, a responsabilidade de formular 

estratégias emergentes destes processos é dos próprios envolvidos com 

os assuntos em pauta, sem considerar o nível destas pessoas dentro da 

empresa. 

interpretações que acontece nos processos de formulação de um plano 
estratégico. 
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Segundo Mintzberg (1994), os gerentes das empresas devem 

estimular as pessoas a questionarem a sua sabedoria convencional, 

fazendo com que saiam de possíveis vazios conceituais, nos quais caem 

por conta de suas experiências. As interpretações desta fase do 

planejamento é menos convencional e criativa, procurando abrir os 

processos de elaboração de estratégias em um formato mais intuitivo, 

identificados com os pensamentos que ocorrem no hemisfério esquerdo 

do cérebro. 

Motta (1994), dando importância à etapa de interpretação dos 

elementos estratégicos do planejamento, esclarece que a formulação de 

um plano estratégico deve partir da premissa de um ambiente em 

constante mutação e turbulência que exige um processo contínuo de 

formulação e avaliação de objetivos. O processo utiliza métodos mais 

racionais e analíticos na criação de futuros alternati vos. Os elementos do 

Plano devem induzir os gerentes a interpretações amplas da empresa, 

conforme sua inserção no contexto social, econômico e político. Deve 

criar nos gerentes a idéia do planejamento e avaliação como dimensões 

contínuas e sistemáticas de ações e reações a provocações ambientais e 

não como algo ocasional ou de periodicidade regular. 

Estratégias inovadoras na indústria 

Identificar os fatores que geram as inovações na indústria tem sido 

tema central de diversas pesquisas em gerência da inovação. 

Considerando a inovação como fonte primária de vantagem competitiva, 
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as teorias que tentam explicar por que algumas empresas são malS 

inovadoras que outras podem ser assim formuladas: 

• Motivo que leva as empresas a inovar deriva de fatores externos 

e está fundamentalmente ligada a um sistema de preços. As 

empresas não são, na essência criadoras do conhecimento que 

leva à inovação. Esta visão é apregoada pela escola neo

clássica. 

• Para explicar a inovação temos que analisar a empresa e seus 

conhecimentos implícitos. O conhecimento, por ser subjetivo, 

não poderia ser tratado como algo fixo. A empresa possuiria a 

capacidade de redefinir suas vantagens relativas do 

conhecimento de acordo com as circunstâncias de tempo e de 

lugar. Esta visão é defendida pela escola austríaca. 

• A inovação acontece num processo dinâmico e tem ongem de 

dentro para fora e de fora para dentro das empresas. O 

indivíduo, o grupo, a organização e a interorganização seriam 

dimensões onde o conhecimento e a inovação acontecem, de 

forma tácita e de forma explícita. 

• As estratégias adotadas e as imagens induzidas pelas mesmas na 

empresa e em seus gerentes seriam fatores centrais para o 

processo de inovação. 

• A inovação se deve a recursos organizacionais relevantes que, 

aliados à sinalização do mercado, impulsionariam as empresas 

para o novo. 
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Nonaka e Takeuchi (1997) esclarecem que os estudiosos neo

clássicos não consideram a empresa como criadora do conhecimento. 

Citando Marshall (1965), os autores esclarecem que os economistas desta 

escola se preocuparam com a utilização do conhecimento existente na 

empresa. Segundo a teoria do mercado, "toda empresa possui o mesmo 

conhecimento fixo que permite a maximização dos lucros e não diferentes 

conhecimentos criados por cada empresa" (p. 38). 

Schumpeter (1934), argumenta que o conhecimento é algo em 

movimento, sendo também subjetivo pois é específico ao contexto em que 

se atua. A partir da observação de como surgiam novos produtos, 

processos e mercados, Schumpeter enfatizou que isto se dava a partir de 

combinações de conhecimento explícito. Pertencente a escola austríaca 

de economia, Schumpeter desenvolveu uma importante teoria dinâmica da 

mudança econômica. 

Nonaka e Takeuchi (1997), usando dados de pesqUlsa junto às 

empresas japonesas, reportaram que o sucesso dessas empresas estaria na 

capacidade e na especialização em criar conhecimento organizacional, ou 

seja, o que diferenciaria o crescimento das empresas japonesas em 

relação às empresas ocidentais seria a efetividade em criar ou adotar um 

conhecimento, difundi-lo na empresa e rapidamente incorporá-lo aos 

produtos, processos e sistemas. 

Nonaka e Takeuchi, em particular, tentam demonstrar que o 

processo de inovação nas empresas de dá de fora para dentro e de dentro 

para fora. No primeiro caso elas processam informações visando resolver 

os problemas existentes e se adaptar ao ambiente em transformação. No 



52 

segundo, elas criam conhecimento e inovam de dentro para fora "a fim de 

redefinir tanto os problemas quanto as soluções". Ao fazer assim, as 

empresas estariam recriando o seu meio. 

Conforme se pode depreender de Nonaka e Takeuchi (1997), 

diversos autores têm se dedicado ao estudo de como a inovação ocorre 

dentro das empresas. Porém, para os autores, para se explicar o processo 

de inovação, é necessário uma nova teoria da criação do conhecimento 

nas organizações. O ponto central das idéias de Nonanka e Takeuchi é a 

divisão do conhecimento organizacional em tácito e explícito e a 

graduação destes dois tipos de conhecimento pelas entidades ontológicas 

que os criam. 

Estratégia Competitiva e Inovação 

Considerando o nível atual de complexidade dos mercados e a 

natureza das atividades das empresas, surgem algumas questões que 

podem ser formuladas como: 

• A inovação, como uma estratégia competitiva, deve ser 

reforçada nas indústrias que não possuem fronteiras bem 

definidas e a competição acontece pela habilidade em gerar 

novos produtos; 

• Para competir nos mercados as empresas devem, independente 

de sua indústria, estabelecer estratégias intencionais que 

estimulem a inovação; ou 
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• Se a empresa pertence a uma indústria onde as dimensões 

principais de seu produto são o preço e a qualidade percebida, a 

formulação de estratégias que estimulem a inovação não precisa 

ser incentivada? 

Ansoff (1965), ao estudar as formas para se propor as estratégias 

corporativas, reconhece a importância da inovação para o suporte de 

estratégias competitivas, seja qual for a indústria à qual pertença a 

empresa. O autor enfatiza a necessidade de se ajustar as estratégias 

corporativas às exigências do produto, do mercado e da diversificação, 

incentivando as novas idéias, mesmo que a empresa pertença a uma 

categoria de indústria de "commodities". 

Mintzberg (1988) sustenta que a inovação deve ser um fator para a 

formulação de estratégias, seja qual for a natureza da atividade da 

empresa. Ao associar a criação de vantagens competitivas ao processo de 

inovação, o autor estabelece que as estratégias devem considerar a 

inovação das seguintes formas: para melhorar o desempenho das 

dimensões preços e qualidade percebida, para estabelecer uma nova 

dimensão para o produto ou ainda para criar novos produtos ou novos 

mercados. 

Chiesa e Manzini (1998), na tentativa de estabelecer uma estrutura 

lógica que determine as estratégias tecnológicas para as empresas, 

argumentam que existem três categorias de indústrias: 

• Indústrias cujas fronteiras são bem definidas e onde a 

competição envolve duas dimensões principais dos produtos: 

preço e qualidade percebida, acrescido do fato de que a última 
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dimensão é relativamente estável no tempo. São as indústrias de 

"commodities ". 

• Indústrias com características semelhantes à anterior, porém 

com produtos cUJa qualidade percebida se alteram ao longo do 

tempo. Isso significa que as dimensões da qualidade de seus 

produtos tendem a mudar ao longo do tempo. 

• Finalmente, as indústrias cujas fronteiras não são bem definidas 

e a competição acontece pela habilidade da empresa em cnar e 

lançar novos produtos e conquistar novos mercados. 

Segundo os autores, estas três categorias necessitariam de três 

tipos diferentes de estratégias competitivas, todas baseadas em inovações 

que criem diferenciais entre a empresa e seus competidores. São elas: 

• Estabelecer estratégias que incentivem o fornecimento de 

produtos com preços menores ou com qualidade superior pelo 

mesmo preço. 

• Estabelecer estratégias que incentivem a criação de novas 

dimensões de qualidade dos seus produtos. 

• Estabelecer estratégias que incentivem a criação de novos 

produtos e mercados, ou sej a, criação de novas arenas de 

competição. 

Em qualquer das estratégias citadas está presente a referência à 

obtenção de vantagem competitiva. E como afirmam Chiesa e Manzini: 

"[ ... ] the creation of a competitive advantage is actually related to 

a process of innovation." (p. 5). 
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Vantagem Competitiva e Inovação 

Porter (1991) cita a existência de três vertentes de pesqUIsas que 

procuram explicar como as empresas alcançam o sucesso em suas 

operações: primeiro, aquela cujo modelo está baseado na teoria dos 

jogos; segundo, aquela que procura explicação nos comprometimentos da 

empresa sob cenários de incerteza; e, terceiro, aquela cujo modelo está 

baseado na visão dos recursos disponíveis. Porter esclarece que estes 

modelos não explicam, na verdade, quais as origens das vantagens 

competitivas. Eles apenas esclarecem as características do processo por 

meio do qual a vantagem competitiva é desenvolvida e sustentada. 

Porter (1992) afirma que urna das fontes de vantagem competitiva 

está diretamente relacionada com a oportunidade de se adotar urna 

inovação. Acrescenta o autor que os gerentes das organizações percebem 

esta oportunidade corno urna demanda do mercado ou corno urna forma de 

aproveitar o desenvolvimento interno de novas tecnologias. 

Nonaka e Takeuchi (1997) esclarecem que as empresa japonesas, ao 

buscarem o conhecimento fora da organização, voltaram-se 

continuamente para seus fornecedores, clientes, distribuidores e até 

concorrentes, em busca de idéias que pudessem levá-las à inovação. Para 

os autores, a singularidade com que as empresas japonesas obtêm 

vantagem competitiva está na forma como chegam à inovação: ligando 

continuamente o interno ao externo, num processo de conversão de fora 

para dentro e de dentro para fora, sob a forma de novos produtos, 



56 

servlços ou sistemas. A Figura 6 mostra a ordem com que ocorre a 

vantagem competitiva, na visão dos autores: 

Criação do Conhecimento 

Inovação Contínua 

Vantagem Competitiva 

Figura 6: Ligação entre Inovação e Vantagem Competitiva. 

(Fonte: Nonaka e Takeushi, 1997). 

Porter (1991) procura estabelecer a cadeia de causalidade da 

vantagem competitiva exemplificando que a lucratividade superior de 

uma empresa pode ser creditada a um posicionamento agressivo em 

termos de redução de custos em relação aos competidores. Porém a 

posição de custos da empresa serIa uma conseqüência da vantagem 

competitiva e não uma causa para a mesma. 

A questão se tornaria recorrente, ou seja: o que levou então a empresa 

a conseguir aquele posicionamento para seus custos? Poderia ser ganhos 

por economia de escala ou aperfeiçoamento do processo de inovação. Mas 

a questão se repete: o que levou a empresa a estes ganhos? E ficaríamos 

voltando na trajetória de possíveis causas que levaram a empresa à 

vantagem competitiva do custo baixo. 

Em um outro exemplo, Porter (1991) comenta que valor de marca é 

sempre citado como uma vantagem competitiva. Porém, valor de marca 
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pode levar a um menor custo de marketing, isso SIm seria uma vantagem 

competitiva, ou permitir um preço-prêmio para os produtos (fonte de 

diferenciação) . 

Em ambos os casos, valor da marca seria, portanto, uma conseqüência 

da vantagem competitiva e não a sua causa. A questão retorna: como foi 

obtida o valor para a marca? 

Para Porter (1991), a única forma de se operacionalizar uma vantagem 

competitiva é estabelecer a correlação exata entre a mesma e os seus 

motivadores ou causadores. Com ISSO se obteria as respostas para as 

questões anteriores. Por exemplo: no caso do posicionamento de custos 

baixos, o causador seria a entrada anterior da empresa na indústria ou a 

habilidade de dispor seus processos de forma favorável à redução dos 

custos. Já no caso da marca de valor, investimentos anteriores em 

marketing poderiam ter permitido à empresa começar a anunciar antes e 

assim não sofrer retaliações de competidores. 

Porter (1991) faz uma distinção clara entre causadores de vantagem 

competitiva, seja pela redução de custo ou pela criação de novas 

dimensões de qualidade, e os recursos disponíveis na empresa. Os 

recursos resultam de atividades internas e de adoções de valores 

externos, realizados previamente nos lugares e momentos certos. Estes 

resultantes senam, de acordo com Porter, classificados como 

intermediários entre as atividades tangíveis da cadeia de valor e a 

vantagem competitiva. O autor sustenta que as atividades internas e os 

valores adotados externamente são ativos intangíveis tais como: 

• curva de aprendizado; 
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• capacidade para inovação; 

• procedimentos de operação e gerenciais; 

• reputação da empresa; 

• habilidades. 

Pela exposição de Porter, conclui-se que as fontes de vantagem 

competitiva estão diretamente relacionadas com a capacidade de se 

desenvolver ou de se adotar uma inovação na empresa. Acrescenta o autor 

que os gerentes das organizações percebem a necessidade de incrementar 

a capacidade do processo de inovação quando observam as demandas do 

mercado ou quando identificam uma forma de aproveitar o 

desenvolvimento interno de novas tecnologias. O primeiro caso está 

relacionado com o que Porter denomina critério de uso e sinalização do 

mercado e o segundo está relacionado com investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento interno, ou seja, aquilo que o autor denomina de 

atividade da cadeia de valor s. 

Esclarece-nos Silva (1997) que o fato das empresas terem que lidar 

com alguma situação inerente ao contexto de sua atuação, faz com que as 

mesmas estabeleçam "cursos de ação" ou "linhas mestras", gerais ou 

específicas, concebidas de forma consciente, o qual pode-se entender com 

sendo estratégia. 

5 Quanto ao conceito de cadeia de valor, vale esclarecer que, conforme 
citado em Carneiro et aI (1999), na opinião de Porter, alguns autores 
da visão baseada em recursos estariam indevidamente designando por 
recursos o que, na verdade, seriam atividades da cadeia de valor (ex. 
força de vendas, P&D). 
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Citando Porter (1980 e 1989), Silva (1997) esclarece que a 

estratégia que estimula a inovação é uma das fontes principais de 

mudança estrutural na indústria. 

Sendo assim, as empresas que primeiro capturarem as idéias 

inovadoras e aplicarem-nas, seja em seus produtos, no marketing ou nos 

seus processos, estariam estabelecendo vantagens competitivas que darão 

à empresa um acúmulo de experiência e um padrão de barreiras 

tecnológicas para impedir o desgaste do lucro para o nível competitivo. 

Porter (1980) esclarece que investir em novas tecnologias é um 

importante componente para o conhecimento organizacional e para o 

estímulo à inovação. Uma tecnologia nova tem o potencial de alterar a 

estrutura da indústria e o próprio desempenho individual da empresa. 

Van de Ven (1986) esclarece, no entanto, que os estudos teóricos 

sobre o processo de inovação muitas vezes ignoram os desafios 

estratégicos que os gerentes das empresas enfrentam quando confrontados 

por uma nova tecnologia. Com o potencial para afetar o desempenho das 

organizações, a inovação deve ser tratada como um assunto estratégico 

que os gerentes têm que equacionar. Segundo o autor, as respostas das 

organizações ao desafio da inovação dependem da forma como os 

gerentes interpretam as estratégias estabelecidas para a empresa. 

Investimentos necessários para a inovação 

Porter (1989) esclarece que as organizações concorrentes em uma 

determinada indústria adotam posturas de investimento em inovações 

que, em muitas vezes, é definido pelo líder do mercado e este 
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comportamento tende a ser transformado em modelo padrão para aquela 

indústria. A líder teria a vantagem de estar acima das demais, observando 

as empresas concorrentes, do alto de sua curva de experiências. Por outro 

lado, o seu método de investir no conhecimento tende a ser "'dissecado" 

pelas concorrentes na tentativa de repetição do sucesso alcançado. 

Utterback (1996) argumenta que à medida que os investimentos em 

conhecimento aumentam, e mais e mais competências participam do 

processo de inovação, as fronteiras científicas se expandem rapidamente. 

No que diz respeito ao processo de difusão de inovações, Utterback 

enfatiza que para uma empresa adotar uma inovação é necessário o 

investimento em capacidades e aptidões que muitas vezes resulta de uma 

inevitável transfusão de conhecimentos. 

Cohen e Levinthal (1990) esclarecem que as organizações 

necessitam de investimentos em diversos fatores para desenvolver seus 

processos de inovação. Pesquisas citadas pelos autores sobre o 

desenvolvimento da memória sugerem que um conhecimento prévio 

acumulado, aumenta a possibilidade de fixar novos conhecimentos na 

memória, bem como, aumenta as habilidades para colocar o conhecimento 

em prática. Desta forma, os investimentos que visem a aumentar o 

desempenho ou a experiência numa tarefa de aprendizado influenciará e 

aumentará as possibilidades de sucesso nas tarefas de aprendizado 

subsequentes. 

Leonard-Barton (1999), seguindo esta mesma premIssa, esclarece 

que os mecanismos de acesso ao saber tecnológico envolve investimentos 

em atividades de aprendizagem que desenvolvem a perícia e o know-how, 
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tanto para adquirir uma aptidão tecnológica inteiramente nova, quanto 

para manter equipamento físico, sistemas de treinamento ou mesmo 

valores que favoreçam os tipos de conhecimento necessários. Segundo a 

autora, o capital de contrapartida em um empreendimento para aquisição 

de saber dão a oportunidade para se investigar a fundo uma tecnologia. 

Conforme Leonard-Barton (1999), as empresas que investem no 

conhecimento a partir de fontes externas, visando incrementar suas 

capacidades de inovação, muitas vezes perfazem uma trajetória onde as 

necessidades de "saber" podem ser supridas por fatores que vão desde a 

simples observação até a aquisição do conhecimento por meio de alianças 

e fusões. Cada uma das formas de aquisição do "saber" trazem consigo 

um compromisso maior em termos de investimentos necessários para 

desenvolver a inovação. A Figura 7 indica um quadro esquemático que 

tenta explicar em quais elementos devem as empresas investir para 

aumentar o potencial de aquisição de aptidões para a inovação. 
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CAPÍTULO IV 

FORMULAÇÃO TEÓRICA 

Definições do modelo teórico 

Proposições teóricas 

63 

As hipóteses serão estabelecidas a partir de quatro premIssas 

básicas: 

• A primeira, estabelece que a atitude competitiva adotada por uma 

empresa influencia a capacidade de adotar inovações na gestão pelos 

seus gerentes (Mintzberg, 1995). 

• A segunda, que a interpretação dos elementos estratégicos de uma 

empresa define a postura de seus gerentes perante os processos 

inovadores. 

• A terceira, que para se adotar uma inovação tecnológica, é necessário 

o investimento em capacidades essenCIaIS para o processo de 

inovação; 

• A quarta, que os investimentos em inovação e em capacidades 

essenCIaIS para o seu processo, se traduzem pela aquisição de 

hardware, software e pessoas com alta capacidade técnica; 

Extraídos da revisão bibliográfica, os componentes associados para 

predizer a influência da atitude competitiva e da interpretação dos 

elementos estratégicos sobre a capacidade de inovação dos gerentes são 

definidos como se segue: 
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ATITUDE COMPETITIVA 

É um componente da cultura das organizações, que se consolida a partir 

da interpretação das estratégias empresariais, e que direciona os 

processos produtivos da empresa. Mintzberg (1988) sugere que a atitude 

competitiva codifica as teorias de ação dos gerentes de uma empresa, 

direcionando os processos para a eficiência ou para a qualidade dos 

serviços e produtos. O autor define eficiência como a capacidade da 

empresa identificar necessidades, solucionar questões relevantes e 

implementar as estratégias, produtos, serviços e processos de forma 

rápida, a um custo baixo, garantindo para si as vantagens das economias 

de escala e de escopo. Mintzberg (1988) define qualidade como a 

característica de um produto ou serviço que lhe confere a capacidade de 

satisfazer as necessidades explícitas e implícitas dos clientes. 

INTERPRETAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

Consiste na análise e formulação de diagnóstico das estratégias que 

buscam colocar a empresa na posição de líder de custo relativo e para 

criar uma base para a diferenciação efetiva de seus produtos e serviços. A 

interpretação das estratégias que levam a uma posição que nenhum outro 

concorrente consiga alcançar mostra os riscos potenciais de ser pioneiro. 

Hamel e Prahalad (1995) esclarecem que estes riscos podem ser 

minimizados pela transformação da liderança intelectual em liderança de 

mercado. 

SIGNIFICADO DA INOVAÇÃO 
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É a medida do impacto percebido pela a introdução de um novo produto 

ou processo. Geralmente o significado de uma inovação é medido pelo 

aumento da competitividade ou a alteração do marketshare causado pela 

introdução de uma novidade. 

CAP ACIDADE DE INOV AÇÃO 

Conjunto de recursos, com os quaIs seja possível executar as tarefas e 

atividades do processo de inovação. Possuir capacidade de inovação 

significa ter um contexto apropriado para a facilitar as atividades em 

grupo ou individuais necessárias para implementar o conhecimento 

organizacional. 

ADOÇÃO DE INOVAÇÃO 

Compreendem os esforços para implementar um novo processo ou um 

novo produto resultante da transferência de um conhecimento ou de uma 

tecnologia externas à empresa. Os mecanismos para conhecimento e 

implementação de inovações externas são: inspeção física dos produtos 

dos concorrentes; licenciamento de tecnologia (software e hardware); 

contratação de pessoal detentor de informação e conhecimento 

patenteado; contratação de serviços de consultoria; pesquisa de mercado. 

INOVAÇÃO 

Myers e Marquis (1969) definem inovação como a produção de um 

produto ou de um serviço, ou a utilização de um método ou insumo que 
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seJ am novos para a empresa. Markides (1998) revela alguns conceitos 

relacionados com o processo de inovação, dentre eles o significado do 

próprio termo inovação. Para o autor, pode ser considerado inovação: 

a) Os produtos e serviços que suprem necessidades de novos segmentos 

de clientes ou para os quais só existam fornecedores negligentes. 

b) Os novos métodos para produzir, entregar ou distribuir novos ou 

velhos produtos e serviços, de forma mais eficiente. 

c) O fornecimento de produtos e serviços conforme as novas preferências 

do mercado. 

A partir das definições anteriores, propõem-se o modelo teórico a 

ser investigado, conforme ilustrado na figura 8: 

H2b 

Qualidade 

H3b 

Adoção de 
Inovação 

Capacitação 
P/Inovação 

Figura 8: Modelo teórico proposto 
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CONSTITUIÇÃO DE VANTAGEM COMPETITIVA 

Hall (1994) esclarece que a oportunidade de se desenvolver ou 

adotar uma inovação pode ser definida de duas formas: como uma 

demanda do mercado ou como uma oportunidade oferecida pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

Porter (1992) também dá um sentido dicotômico à sua ongem 

quando afirma que as inovações podem vir de dentro ou de fora da 

indústria. Muitas inovações se originam dos clientes e fornecedores 

enquanto outras surgem dos departamentos de pesqUlsa e 

desenvolvimento. Segundo Porter, a demanda do mercado é um poderoso 

indutor da inovação. O significado de uma novidade de mercado chega às 

empresas por meio de critérios de uso e sinalização. Por outro lado, 

segundo o autor, a oportunidade de se desenvolver novas tecnologias 

internamente às empresas também é um indutor de inovações. De dentro 

ou de fora das empresas, Porter (1992) esclarece que a inovação é uma 

das fontes principais de obtenção de vantagem competitiva e de mudança 

estrutural nas indústrias, seja ela de produto, marketing ou processo. 

Leonard-Barton (1999) parece concordar com os postulados de 

Porter (1992), quando afirma que a capacidade de absorver os elementos 

tecnológicos essenciais para a inovação provêm dos ambientes internos e 

externos das organizações. A autora inclui um outro componente 

importante em sua análise ao defender a idéia de que a inovação, 

independente de sua origem, se fortalece pelo compromisso dos gerentes 

da empresa em se capacitar e incentivar o uso de inovações. 
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o compromISSO dos gerentes em adquirir e fortalecer capacidades 

para a empresa adotar uma inovação, bem como a extensão com que a 

mesma venha a ser adotada após a sua implantação, são dados que serão 

objetos de pesquisa, pela comprovação da seguinte hipótese: 

Hipótese 1: Quanto mais os gerentes de uma empresa 

consideram uma estratégia empresarial como geradora de 

vantagem competitiva, (a) mais investimentos em inovação 

a empresa realiza e (b) maior é o incentivo para a 

capacitação para a inovação. 

INFLUÊNCIA DA ATITUDE COMPETITIVA 

Conforme explicitado por Mintzberg (1988), a atitude competitiva 

de uma empresa é definida por uma de duas dimensões básicas da 

estratégia de negócio: pela ênfase que se dá à eficiência ou aos ganhos de 

escala e de escopo; ou, pela ênfase que se dá à qualidade ou à 

diferenciação dos serviços e produtos. 

Mintzberg (1988) sugere que se a orientação da atitude competitiva 

for pela eficiência dos processos produtivos, a tendência dos gerentes 

será a de considerar os eventos que possibilitem ganhos de escala e de 

custos, como sendo os mais importantes para se obter vantagem 

competitiva. E, ao contrário, se a ênfase for na qualidade dos serviços, os 

eventos que aumentam a eficiência não seriam encarados como os mais 

importantes para aumentar a possibilidade de se obter vantagem 

competitiva. 
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Leonard-Barton (1999) assegura que a habilidade em reconhecer 

uma fonte de inovação e explorar o conhecimento externo são elementos 

críticos para a capacidade de absorção de inovação pelas empresas. 

Observa a autora que investir em competências para a inovação é um 

fator derivado da capacidade de investir em inovação. 

Mintzberg (1988) enfatiza que a atitude competitiva indica a forma 

como as empresas competem dentro da indústria à qual ela pertence. A 

questão que se coloca é o quanto as empresas que enfatizam a eficiência 

tendem a investir mais no desenvolvimento de novas capacidade, ou seja, 

em sua capacidade de absorção? As deliberações e interpretações dos 

gerentes da empresa podem emitir uma resposta programada para o 

desenvolvimento de novas capacidades. Da mesma forma, as empresas 

que enfatizam a qualidade ou a diferenciação também estariam mais ou 

menos propensas a investir em capacitações para a inovação. A partir 

destas questões e afirmações, estabelecemos as seguintes hipóteses: 

Hipótese 2: Quanto mais a empresa dá ênfase na atitude 

estratégica orientada à eficiência dos seus processos 

produtivos, maior será o seu compromisso (a) em adotar 

inovação de gestão e (b) em investir em competências 

para a inovação. 

Hipótese 3: Quanto mais a empresa dá ênfase na qualidade 

de seus serviços, menor será o seu compromisso (a) em 



adotar inovação e (b) em investir em competências para a 

inovação. 
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A análise das hipóteses anteriores possibilita a identificação das 

variáveis para as quais foram coletados os dados da pesquisa de campo, 

bem como as inter-relações entre as mesmas. 

As variáveis identificadas estão divididas em três domínios 

teóricos, conforme indicado a seguir: 

1) Domínio das atitudes competitivas (Mintzberg): 

• Eficiência; 

• Qualidade. 

2) Domínio das interpretações e percepções dos elementos estratégicos e 

gerenciais (Porter): 

• Significado da inovação para o mercado; 

• Oportunidade de obter vantagem competitiva. 

3) Domínio da implantação de inovações (Leonard-Barton): 

• Compromisso em investir em capacidades para inovação; 

• Nível de adoção de inovação. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Aspectos Metodológicos 

Após a formulação das hipóteses a questão que se colocou era 

como testar se as teorias fornecem uma explanação consistente para as 

respostas organizacionais à inovação tecnológica. 

Decidimos realizar pesquisa empírica confirmatória, tendo como 

base as hipóteses formuladas na seção anterior. A pesquIsa foi 

considerada confirmatória na medida em que as premissas e as hipóteses 

associadas permitiram a construção de um modelo que as testasse e as 

validasse; e empírica porque a pesquisa foi realizada através de um 

estudo de caso baseado numa experiência organizacional recente. 

Fase 1: Entrevistas semi-estruturadas 

A aplicação de entrevistas semi-estruturadas teve como objetivo 

levantar informações qualitativas que pudessem reforçar as conclusões 

tiradas a partir da análise dos resultados obtidos com o modelo 

estatístico. As entrevistas foram realizadas entre novembro de 1999 e 

fevereiro de 2000, com 4 superintendentes da Petrobras cujas áreas serão 

diretamente impactadas pela adoção do sistema integrado de gestão 

(ERP), considerado como uma inovação na área de sistemas de 

informação da Petrobras. 

Buscou-se observar, de forma qualitativa, o grau de envolvimento e 

da importância dada pelos gerentes entrevistados para a implantação do 
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sistema. Numa outra perspectiva, observou-se também a influência do 

momento institucional, pelo qual passava a empresa, sobre a 

interpretação dos gerentes entrevistados para a adoção da inovação. 

Fase 2: Coleta de dados utilizando questionários 

Esclarece De Vellis (1991), que o interesse em conhecer uma área 

substantiva vem sempre acompanhado de um problema de medição. Na 

fase 2 da pesquisa desenvolvemos e aplicamos um questionário baseado 

em escala, com o objetivo de capturar as medições dos constructos chave 

do modelo de hipóteses. Nessa fase, foram levantados os dados sobre as 

variáveis observacionais que operacionalizam os conceitos definidos para 

o estudo. As Tabelas 1 e 2 apresentam as variáveis latentes independentes 

e dependentes do modelo : 

Variáveis Independen tes Sigla 

Qualidade QUA 

Eficiência EFI 

Vantagem Competitiva VC 

Tabela 1 - Variáveis independentes 
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Variáveis Dependentes Sigla 

Adoção de Inovação ADO 

Capacitação para Inovação CAP 

Tabela 2 - Variáveis dependentes 

Fase 3: Tratamento e modelagem dos dados 

Visando testar as hipóteses levantadas na investigação, foi 

construído o modelo estrutural na forma definida por Jõreskog e Sõrbom 

(1996). De acordo com este autores, um modelo de relações estruturais 

permite identificar como as variáveis latentes ou contructos hipotéticos 

dependem ou são influenciados pelas variáveis observáveis, bem como, 

especifica as relações causais entre as variáveis latentes. 

O objetivo principal do modelo, conforme estabelecido na 

Introdução deste trabalho, é permitir identificar a influência da atitude 

competitiva, do diagnóstico e da interpretação dos componentes 

estratégicos da empresa sobre os processos de adoção e de capacitação 

para a inovação de gestão. 

Observam Jõreskog e Sõrbom (1996) que o método LISREL serve 

para estimar os coeficientes desconhecidos de um conj unto de equações 

estruturais lineares. Destacam os autores que o método é particularmente 

desenhado para calcular coeficientes de modelos que incluem variáveis 

latentes, medidas de erros e variáveis dependentes e independentes, 

causalidade recíproca, simultaneidade e interdependência. 
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Para testar nossas hipóteses reduzimos o modelo ao de relações 

causais (modelo X Y) por ser mais adequado a decompor efeitos em seus 

componentes diretos e indiretos. 

A Figura 9 representa o diagrama LISREL para o modelo teórico 

apresentado na Figura 8. Por meio dele, nós medimos a magnitude dos 

efeitos diretos e indiretos da adoção e capacitação para a inovação, 

relacionados com as interpretações das estratégias e a atitude competitiva 

dos gerentes a Petrobras. 

ADO 

~21 

vc 

Figura 9: Diagrama Lisrel 
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As equações ,estruturais para o modelo são: 

ADO = )'IIQUA + )'12EF1 + )'13 VC + SI 

CAP = )'2IQUA + )'22EF1 + )'23 VC + 1321 AD O + S2 

Resultados 

Fase 1: Evidências das entrevistas de campo 

As entrevistas de campo realizadas com os gerentes 

proporcionaram suporte para nossas conclusões. Ficou claro que os 

gerentes da Petrobras estão interpretando a implantação do sistema ERP 

de diferentes formas. Alguns acreditam que os impactos do ERP na 

Petrobras serão profundos. Um deles prevê: 

"A iniciativa de implantar o ERP vai alterar a forma como os 

negócios da empresa são conduzidos. A Petrobras tira pouca vantagem 

das novas tecnologias de origem externa à empresa. Alguns processos 

administrativos foram modernizados ao longo do tcmpo mas nada do que 

foi feito até agora tem o significado da implantação do ERP. Este sistema 

servirá como um divisor de águas entre as empresas em desenvolvimento 

das empresas maduras." 

Um gerente de unidade operacional respondeu de forma diferente: 

"Os clientes da Unidade a qual pertenço estão mais interessados em 

que a Pctrobras forneça produtos e serviços adequados e a um preço de 

acordo com suas expectativas. E é isso que considero como sendo 
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importante. Se o sistema ERP permitir isso, bem. Se não, ainda não será 

desta vez que teremos uma tecnologia administrativa contribuindo 

efetivamente para os resultados da empresa. Além disso, temos que 

avaliar o aumento de custos que esta tecnologia ocasiona, no curto, 

médio e longo prazos." 

Todos os gerentes entrevistados consideram o ERP como uma 

oportunidade de diferenciar os processos de negócio da empresa, além de 

permitir a prestação de um serviço de maior valor agregado para os seus 

clientes. 

" ... o ERP sinaliza para o mercado que a Petrobras está par e passo 

com o estado da arte em termos de tecnologia de gestão. As partes 

interessadas, principalmente os clientes, os fornecedores, os empregados 

e os acionistas ficarão certos que as chances de erros nos processos 

internos estão sendo reduzidas. Isto pode se reverter em motivos para 

atrair novos clientes e em satisfação de empregados e acionistas." 

Não foram detectadas evidências, durante as entrevistas, de que os 

gerentes entrevistados considere a implantação do ERP como uma 

ameaça. Por outro lado, ficou evidente que, na opinião dos entrevistados, 

a não implantação desta tecnologia de gestão poderá se tornar uma 

ameaça: 
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"[ ... ] adotar uma inovação, na plOr das hipóteses, contribui para o 

aprendizado da empresa, dando a oportunidade de se fazer COIsas de 

forma diferente." (trecho de uma das entrevistas). 

Fase 2: Coleta de dados por questionários 

Em novembro/1999 foram enviados 350 questionários para diversos 

níveis de gerentes e supervisores envolvidos direta ou indiretamente com 

a implantação do sistema ERP na Petrobras. Foram selecionados gerentes, 

supervisores e técnicos que possuíam efetivamente algum envolvimento 

com a implantação do sistema ERP. Os atores de cada subgrupo foram 

escolhidos de uma amostra estratificada não proporcional. 

Do total de questionários, 220 foram enviados para colaboradores 

da sede da empresa e 130 para colaboradores de unidades de negócio fora 

da sede (refinarias, empreendimentos e unidades de produção de óleo). 

Cada questionário estava acompanhado por uma carta que procurou 

explicar o objetivo de nossa investigação, qual seja, entender a percepção 

dos gerentes da empresa para a iniciativa de implantar uma inovação 

(Anexo I). 

O retorno dos questionários com respostas 100% válidas foi de 

48%. Aproximadamente 65% da amostra consistiu de questionários 

respondidos por empregados da sede da Companhia e 35% de respostas de 

empregados lotados em unidades de negócio. 

Utilizando outra estratificação: 80% questionários válidos foram de 

gerentes envolvidos direta ou indiretamente com a implantação do ERP; 

12% foram de supervisores que trabalham nos processos que serão 
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diretamente impactados pelo sistema; 8% dos questionários válidos foram 

respondidos por técnicos subordinados aos supervisores que responderam 

ao questionário. 

Análise Estatística 

As variáveis do modelo foram medidas por melO de conceitos que 

utilizaram escala gráfica tipo Likert com 5 níveis, avaliando-se diversos 

fatores ligados a adoção da inovação. Foram seis questões ligadas à 

atitude competitiva predominante na Petrobras, quatro indicadores de 

importância da inovação como fonte para obtenção de vantagem 

competitiva, três indicadores da importância de se adotar inovações e 

finalmente três indicadores para a importância em se investir na 

capacitação para a inovação. 

As medidas do grau de cada variável foram obtidas a partir da 

média aritmética dos valores da escala de 1 a 5, obtidos como respostas 

espontâneas para cada um dos indicadores, representados pelas alíneas do 

questionário. 

A primeira etapa do processo de análise estatística consistiu no uso 

do software Excel para cálculo de estatística descritiva dos dados obtidos 

para cada variável. 

As Tabelas 3 e 4 mostram, de forma resumida, os resultados finais 

da tabulação estatística dos 169 questionários aplicados. 
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QUA EFI VC 

Média 3,4102564 Média 4,0039448 Média 3,7766272 

Mediana 3,3333333 Mediana 4 Mediana 3,75 

Moda 4 Moda 4 Moda 4 

Desvio padrão 0,7099072 Desvio padrão 0,4797323 Desvio padrão 0,5282506 

Amostra 169 Amostra 169 Amostra 

Tabela 3 - Estatística descritiva das variáveis independentes 

Média 
Mediana 
Moda 

ADO 

Desvio padrão 
Amostra 

CAP 

4,0552268 Média 
4 Mediana 
4 Moda 

0,5139335 Desvio padrão 
169 Amostra 

3,7317554 
3,6666667 

4 
0,6406409 

169 

Tabela 4 - Estatística descritiva das variáveis dependentes 

169 

Os resultados obtidos revelam empiricamente a predominância, nos 

empregados da Petrobras, da atitude competitiva voltada para a 

Eficiência (EFI). Esta variável obteve média igual a 4,004 numa escala 

Likert de I a 5, cujo grau 5 significa a maior importância dada ao 

conceito. A média obtida pela variável indica que os entrevistados 

consideram a Eficiência como sendo a atitude competitiva predominante 

na Petrobras. Os dados relativos a Eficiência apresentam uma curva de 

freqüência praticamente simétrica pois Média = Moda = Mediana. 

Por outro lado, a Média de 3,410 obtida pela variável Qualidade 

(QUA) indica importância moderada para esta atitude competitiva, 

embora o valor da Moda sendo maior que a Média e a Mediada indica 

uma curva de freqüência moderadamente assimétrica, com desvio para a 

esquerda. 
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A terceira variável independente, Vantagem Competitiva (VC), 

obteve Média = 3,776, o que demonstra que os entrevistados consideram 

o ERP como fator de diferenciação para a empresa. 

A capacidade de adotar uma inovação tem-se tornado um atributo 

cada vez maIS importante para a diferenciação das empresas, 

proporcionando base para um maior entendimento e manejo do que vem a 

ser Vantagem Competitiva. A Média obtida para a variável Adoção de 

Inovação (ADO) demonstra que os entrevistados atribuem uma grande 

importância para este conceito, considerando-o como oportunidade de 

obter vantagem competitiva. Por esta razão, a implantação do ERP não 

foi considerada pelos entrevistados como simplesmente maIS um 

modismo administrativo que tomou conta do mercado e da própria 

Petrobras. Os dados relativos a Adoção da Inovação também apresentam 

uma curva de freqüência praticamente simétrica pois Média = Moda = 

Mediana. 

A outra variável dependente, Capacitação para Inovação (CAP), 

obteve Média = 3,731, o que demonstra que os entrevistados consideram 

importante o investimento nas capacitações que permitam retirar o 

máximo em termos de funcionalidades do ERP. 

Na segunda etapa de nossa análise, calculamos a matriz de 

correlação a partir dos valores da escala para cada uma das variáveis 

independentes e dependentes do modelo. Esta matriz, apresentada na 

tabela 5, serviu de dado de entrada para o modelo LISREL. 



QUA 
EFI 
VC 

ADO 
CAP 

QUA 

1 
-0,055272 
0,1982045 
0,0009761 
0,0165558 

EFI 

1 
0,0661333 
0,227125 
0,0766302 

VC 

1 
0,2101491 
0,1326271 

ADO 

1 
0,1416825 

Tabela 5 - Matriz de Correlações (N=169) 
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CAP 

1 

A terceira etapa da análise estatística consistiu na elaboração e 

execução do programa LISREL que representa o modelo teórico proposto. 

A Figura 10 representa o diagrama para o modelo teórico 

apresentado na Figura 8, onde aparecem os fatores obtidos após a 

execução do programa LISREL correspondente ao modelo. 

0,24 

ADO 

0,14 
0,07 

0,40 
CAP 

Chi-Square = 0,00, df= O, P-value = 1,000, RMSEA = 0,000 

Figura 10: Diagrama Lisrel com fatores das variáveis 
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As equações estruturais obtidas a partir dos resultados da execução 

do programa LISREL são: 

ADO = - 0,02QUA + 0,23EFI + 0,20VC 

CAP = - 0,004QUA + 0,06EFI + O, 13VC + 0,14ADO 

Os resultados obtidos através do modelo LISREL suportam 

parcialmente as hipóteses formuladas referentes à influência da atitude 

competitiva e da interpretação dos elementos estratégicos sobre a adoção 

e capacitação para a inovação. 

Nossa análise suporta parcialmente as hipóteses 2(a) e 1 (a) no que 

diz respeito as influências da atitude competitiva voltada para Eficiência 

(EFI) e das estratégias que possibilitam a obtenção de Vantagem 

Competitiva (VC) sobre a Adoção da Inovação (fatores iguais a +0,23 e 

+0,20, respectivamente). 

De forma semelhante, nossa análise também suporta parcialmente a 

hipótese 3(a), que prevê uma influência negativa da atitude competitiva 

orientada para a Qualidade (QUA) sobre a disposição da empresa adotar 

inovações. O fator obtido para esta variável foi de -0,02. 

Embora não possamos garantir suporte estatístico às hipóteses 1 (b), 

2(b), a segunda equação estrutural do modelo LISREL apresenta fatores 

positivos para a influência das variáveis Eficiência, Vantagem 

Competitiva e Adoção da Inovação sobre a importância em se investir na 

capacitação necessária a se tirar o maior proveito possível de uma 

inovação (fatores +0,006, +0,13 e +0, 14, respectivamente). De forma 

semelhante, não podemos garantir o suporte estatístico à hipótese 3(b) 

pois o fator da variável Qualidade sobre a importância em se investir na 
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capacitação necessária a se tirar o maIOr proveito possível de uma 

inovação foi de -0,000. 

A quarta e última etapa da análise estatística consistiu no uso da 

função de regressão do software Excel com o objetivo de confirmar as 

influências positivas e negativas das variáveis independentes sobre a 

Adoção de Inovação (ADO) e Capacitação para a Inovação (CAP). 

As Tabelas 6 e 7 apresentam os resultados obtidos no cálculo das 

regressões o Anexo III apresenta os valores dos resíduos obtidos a partir 

dos cálculos das regressões para as variáveis dependentes (ADO e CAP). 

Estatística de regressão 
R-Múltiplo 0,3008937 

R-Quadrado 0,090537 

R-quadrado 0,0740013 
ajustado 
Erro padrão 0,4945521 

Observações 169 

ANOVA 

gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 3 4,0174382 1,3391461 5,47525 0,00130296 

Resíduo 165 40,356000 0,2445818 

Total 168 44,373438 

Coeficientes Erro Statt Valor-P 95% inferiores 95% 
padrão superiores 

Interseção 2,4714516 0,4358834 5,6699836 6,2E-08 1,610823935 3,332079268 

QUA -0,0197126 0,0549696 -0,3586093 0,72035 -0,12824708 0,088821852 

EFI 0,22742858 0,0799051 2,8462342 0,00499 0,069660405 0,385196746 

VC 0,19604499 0,0739216 2,6520643 0,00878 0,050090759 0,341999215 

Tabela 6 - Regressão da variável ADO 

Os Coeficientes obtidos para as variáveis EFI, VC e QUA em 

relação a Adoção da Inovação (ADO) são semelhantes aos obtidos pelo 

modelo LISREL (+0,227, +0,196 e -0,0197, respectivamente). Os 

coeficientes da Estatística t relativa à variável ADO confirmam o suporte 

parcial às hipóteses 1 (a), 2(a) e 3(a), representando influências positivas 
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de EFI (Stat-t = +2,84) e de VC (Stat-t = +2,65) e influência negativa 

(Stat-t = -0,35) de QUA. 

Estatística de regressão 

R-Múltiplo 0,149137 

R-Quadrado 0,022242 

R-quadrado 0,004465 
ajustado 
Erro padrão 0,639209 

Observações 169 

ANOVA 

gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 3 1,533598 0,511199 1,251135 0,293025 

Resíduo 165 67,41709 0,408588 

Total 168 68,95069 

Coeficientes Erro Statt Valor-P 95% inferiores 95% 
padrão superiores 

Interseção 2,793864 0,56338 4,959113 1,75E-06 1,681502 3,906226 

QUA -0,00479 0,071048 -0,06737 0,946367 -0,14507 0,135494 

EFI 0,090532 0,103277 0,876587 0,381986 -0,11338 0,294447 

VC 0,156683 0,095544 1,639903 0,102931 -0,03196 0,345329 

Tabela 7 - Regressão da variável CAP 

Os Coeficientes obtidos para as variáveis EFI, VC e QUA em 

relação a Capacitação para Inovação (CAP) também são semelhantes aos 

obtidos pelo modelo LISREL (+0,090, +0,156 e -0,0047, 

respectivamente). Os coeficientes da Estatística t relativa à variável ADO 

complementam nossa análise anterior, feita a partir dos resultados 

obtidos com o LISREL, indicando a existência de suporte parcial às 

hipóteses 1 (b), 2(b) e 3(b), representando influências positivas de EFI 

(Stat-t = +0,87) e de VC (Stat-t = +1,64) e influência negativa (Stat-t = -

0,067) de QUA. 
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CONCLUSÕES 

A partir da questão principal do trabalho, nossos estudos 

pretenderam demonstrar a influência de algumas das variáveis 

organizacionais sobre a disposição ou resistência institucional das 

empresas em adotar e se capacitar para as inovações. 

Os resultados obtidos através do modelo LISREL suportam 

parcialmente as hipóteses formuladas referentes à influência da atitude 

competitiva e da interpretação dos elementos estratégicos sobre a adoção 

e capacitação para a inovação. 

Os valores de R2
, obtidos para as regressões estatísticas das 

variáveis ADO e CAP, nas variáveis independentes QUA, EFI e VC, 

foram de 9% e 2%, respectivamente, o que não permite o suporte 

completo das hipóteses formuladas do ponto de vista de seu poder 

preditivo. No entanto podemos avaliar a tendência dos resultados ao 

suporte parcial às hipóteses 1 (a) e 2(a), por meio do sentido das relações 

expressas pelos sinais dos respectivos coeficientes. 

Pode-se inferir dos resultados a tendência de que a atitude 

competitiva orientada para a eficiência (EFI) exerce influência positiva 

(Stat-t = +2,84, COEF = 0,22) sobre a disposição da empresa em adotar 

inovações (ADO). Conclusão semelhante pode-se tirar da influência 

positiva das estratégias que indicam possibilidade de obter vantagem 

competitiva (VC) sobre a disposição da empresa em adotar inovações 

(Stat-t = +2,65, COEF = 0,20). 

Nossa análise permite também o suporte parcial à hipótese 3(a). 

Inferimos que existe a influência negativa da atitude competitiva 
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orientada para a qualidade (QUA) sobre a disposição da empresa em 

adotar inovações (Stat-t = -0,36, COEF = - 0,02). 

De forma semelhante, podemos concluir que existe o suporte 

parcial às hipóteses que relacionam a atitude competitiva e a vantagem 

competitiva com a disposição das empresas em investir na capacitação 

para a inovação. 

o suporte parcial às hipóteses 1 (b) e 2(b) se dá pela influência 

positiva da atitude competitiva orientada para a eficiência sobre a 

disposição da empresa em investir em capacitação para a inovação (Stat-t 

0,87, COEF = 0,09), bem como pela influência positiva da 

interpretação das estratégias como facilitadoras da vantagem competitiva 

sobre a disposição da empresa em investir em capacitação para a 

inovação (Stat-t = 1,64, COEF = 0,16). 

Nossa análise também permite concluir que existe o suporte parcial 

à hipótese 3(b). Verifica-se a influência negativa da atitude competitiva 

orientada para a qualidade sobre a disposição da empresa em investir na 

capacitação para a inovação (disposição da empresa em investir em 

capacitação para a inovação (Stat-t = -0,07, COEF = - 0,005). 

Nossa análise permite concluir o suporte parcial às seguintes 

afirmativas: 

a) quanto maIS as empresas enfatizam a eficiência, mais forte se 

torna o seu compromISSO com a inovação e com os investimentos na 

capacitação para a inovação; 

b) quanto mais uma estratégia se mostra como motivadora para 

obtenção de vantagem competitiva, mais forte se torna o compromisso da 
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empresa com a inovação e com os investimentos na capacitação para a 

inovação; 

c) quanto maIS as empresas enfatizam a qualidade, diminui o seu 

compromisso com a inovação e com os investimentos na capacitação para 

a inovação. 

o fato de termos encontrado uma influência negativa da ênfase na 

qualidade sobre a disposição em adotar e se capacitar para a inovação, 

pode ser explicado pelo fato de que é maIS difícil dar aos produtos e 

serviços as características que lhes conferem a capacidade de satisfazer 

as necessidades explícitas e implícitas dos seus clientes, quando se está 

utilizando novas tecnologias, as quais podem não estar totalmente 

dominadas pelos seus gerentes ou mesmo pelo fato de ainda necessitam 

novos desenvolvimentos. 

Ao tentar explicar os investimentos em novas tecnologias de 

gestão, de uma perspectiva dos tomadores de decisão, chegamos, 

indiretamente, à conclusão de que, se por um lado, os líderes na adoção 

de uma inovação gerencial correm o risco do fracasso da mesma em 

termos de aceitação pelo mercado, por outro, adquirem uma rara 

oportunidade de transformá-la em vantagem competitiva, do ponto de 

vista cognitivo, ao adicionar à tecnologia adotada as suas visões e 

interpretações das estratégias empresariais em vigor na empresa. 

Os resultados de nossa pesquisa sugerem algumas maneiras de 

abordar o processo de investimento em novas tecnologias de gestão nas 

empresas. Tanto a atitude competitiva quanto a vantagem competitiva 

influenciam os investimentos em inovação e isto sugere que investir em 
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inovação sofre não só a influência do contexto institucional no qual se 

encontra a empresa, como também é o resultado da atitude competitiva e 

da interpretação dos gerentes para as estratégias empresariais adotadas na 

organização. 

Estudos futuros poderão generalizar os resultados de diversas 

formas. Primeiro, deverão aumentar o escopo do exame das respostas 

organizacionais pela inclusão de outras variáveis, tais como as alianças 

estratégicas como fator de influência sobre a adoção de novas tecnologias 

de gestão. Deixamos também para estudos futuros o exame de como as 

empresas medem a influência das tecnologias de gestão adotadas, sobre a 

obtenção de vantagem competitiva. 
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ANEXO I 

Carta e questionário da pesquisa de campo 

Carta 

Assunto: Pesquisa de Mestrado 

Prezado Senhor. 

Com o objetivo de entender qual o papel da atitude competitiva e 

da interpretações dos elementos estratégicos da Petrobras, pede-se para 

responder o questionário anexo, retornando-o em envelope que segue 

anexo a esta correspondência. 

Os dados levantados serão utilizados em um modelo teórico, a ser 

submetido a tratamento estatístico, visando mensurar a intensidade das 

variáveis relacionadas com o estudo. O trabalho será apresentado como 

dissertação de Mestrado em Administração pela Fundação Getúlio 

Vargas. 
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O objeto da pesquisa é o processo de implantação do sistema 

integrado de gestão empresarial (do inglês Enterprise Resource 

Planning), considerado como uma inovação a ser adotada no processo de 

gestão da empresa. 

Para cada questão existem indicadores (alíneas), os quais deverão 

ser respondidos de acordo com o grau de importância que você atribuir. A 

escala de cada indicador vai de 1 até 5, onde 1 e 5 são situações 

extremas. Por favor, assinale uma única opção da escala para cada 

questão, certificando-se de responder a todas elas. 



Lembre-se que todo tipo de comentário será bem-vindo. Se for 

necessário, anexe mais folhas de papel. 

É oportuno observar que as informações fornecidas serão 

consideradas como confidenciais e sigilosas, não sendo necessária a 

identificação do respondente, exceto nos casos em que este desejar 

receber o resumo dos resultados finais do trabalho. 

Qualquer dúvida em relação ao preenchimento do questionário, 

favor contactar o ABAST/GEREG/SEORG, ramal (814) 2098 -

Washington Salles (chave de correio EAX3). 

Atenciosamente. 

Washington Salles 
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Questionário 

Relacionar os indicadores (alíneas) de cada questão com o grau de 

importância que você atribui aos mesmos, por meio da escala de 1 a 5, 

onde cada grau indica: 

5 Extremamente importante ou necessário 

4 Muito importante ou muito necessário 

3 Importante ou necessário 

2 Importante até certo ponto 

1 Pouco importante ou pouco necessário 

As medições realizadas foram parafraseadas como se segue: 

1. Atitude competitiva voltada para a Qualidade (QUA) 

As empresas enfatizam atitudes competitivas diferentes em suas estratégias de negócio. 

Os indicadores abaixo indicam o grau de importância que o entrevistado deverá dar aos 

fatores que conceitualizam a Qualidade. Para isso, numere de 1 a 5 os fatores, conforme 

a importância de cada um. 

a) Implementar serviços de forma preCIsa e completa, atendendo as 

expectativas dos clientes. 

b) Gerar informações para a melhoria dos produtos e serviços. 

c) Obter a integração dos processos. 

Medida: a medida desta variável foi feita pela agregação destes 

indicadores. A medida da confiabilidade foi dada pela estimativa do fator 

de Cronbach (a). 
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2. Atitude competitiva voltada para a Eficiência (E FI) 

Considerando que a outra atitude competitiva enfatizada pelas empresas 

em suas estratégias de negócio é a Eficiência, indique o grau de 

importância para os fatores abaixo: 

a) Perseguir custos baixos nas operações. 

b) Aumentar a velocidade dos processos de trabalho. 

c) Aumentar o volume de negócios. 

Medida: a medida desta variável foi feita pela agregação destes 

indicadores. A medida da confiabilidade foi dada pela estimativa do fator 

de Cronbach (a). 

3. Vantagem Competitiva a partir do diagnóstico das estratégias de 

negócio (VC) 

Quando o ERP estiver implementado na Petrobras, como você avalia o 

impacto sobre os elementos da estratégia de negócio da empresa 

indicados a seguir: 

a) Ganhos de escala e de escopo de produtos e serviços. 

b) Metas de produção. 

c) Redução de custos de produção. 

d) Diferenciação dos seus produtos. 
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Medida: a medida desta variável foi feita pela agregação destes 

indicadores. A medida da confiabilidade foi dada pela estimativa do fator 

de Cronbach (a). 

4. Adoção de inovação (ADO) 

a) Por ser uma inovação gerencial, a implantação do ERP representa uma 

oportunidade para a Petrobras e, portanto, deve haver 

comprometimento máximo com mesma. 

b) A implantação do ERP não é simplesmente maIS um modismo 

administrativo que tomou conta do mercado e da própria Petrobras, 

sendo necessário o comprometimento com a adoção da mesma. 

c) A implantação do ERP pelos seus concorrentes influenciou a Petrobras 

na adoção da inovação. 

Medida: a medida desta variável foi feita pela agregação destes 

indicadores. A medida da confiabilidade foi dada pela estimativa do fator 

de Cronbach (a). 

5. Capacitação para inovar (CAP) 

Pelo fato de adotar a inovação do ERP, a Petrobras deverá se capacitar 

em áreas relacionadas com o software. Indique o quanto a Petrobras 

deverá melhorar ou realizar investimentos nos seguintes recursos: 

a) Melhorar ou adquirir recursos computacionais; 

b) Treinar todos os gerentes e profissionais envolvidos; 
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c) Incluir tópicos amplos de treinamento para os profissionais, tais 

como, gestão pela qualidade, planejamento estratégico etc.; 

Medida: a medida desta variável foi feita pela agregação destes 

indicadores. A medida da confiabilidade foi dada pela estimativa do fator 

de Cronbach (a). 



ANEXO 11 

Saída do LISREL para o modelo construído 

DATE: 1/14/ 1 
TIME: 13:43 

L I S R E L 8.20 

BY 

Karl G. Jõreskog & Dag Sõrbom 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln A venue, Suite 100 
Chicago, IL 60646-1704, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-98 

Use of this program is subject to the terms specified in the 
Universal Copyright Convention. 

Website: www.ssicentral.com 

The following lines were read from file C:\MODELO\LS0312.LS8: 

WASHINGTON DATA --
DA NI = 5 NO = 169 MA=CM 
KM 

* 
1. 
-0.055272109 1. 
0.198204495 0.066133261 1. 
0.0009761 0.227124995 0.210149065 1. 
0.016555805 0.076630218 0.132627140.141682493 1. 
SD 
0.709907215 0.4 79732296 0.52825058 0.513933469 0.64064091 
LA 
QUA EFI VC ADO CAP 
SE 
4 5 123 
MO NY=2 NX=3 BE=FU,FI GA=FU,FR 
FR BE 2 1 
PD 
OU TV SE MI SS TO 
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WASHINGTON DATA --

Number of Input Variables 5 
Number of Y - Variables 2 
Number of X - Variables 3 
Number of ETA - Variables 2 
Number of KSI - Variables 3 
Number of Observations 169 

WASHINGTON DATA --

Covariance Matrix to be Analyzed 

ADO 
CAP 
QUA 
EFI 
VC 

ADO 

0.26 
0.05 
0.00 

0.06 
0.06 

CAP 

0.41 
0.01 

0.02 
0.04 

WASHINGTON DATA --

Parameter Specifications 

BETA 

ADO CAP 

ADO 
CAP 

o 
1 

GAMMA 

QUA 

ADO 2 
CAP 5 

PHI 

QUA 

o 
O 

EFI 

3 
6 

EFI 

QUA 

0.50 
-0.02 
0.07 

VC 

4 
7 

VC 
-------- -------- --------

QUA 8 
EFI 9 10 
VC 11 12 13 

PSI 
Note: This matrix is diagonal. 

EFI 

0.23 
0.02 
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VC 

0.28 



ADO CAP 

14 15 

WASHINGTON DATA --

Number of Iterations = O 

LISREL Estimates (Maximum Likelihood) 

BETA 

ADO CAP 

ADO 

CAP 0.14 
(0.10) 

1.36 

GAMMA 

QUA EFI 

ADO -0.02 0.23 
(0.05) (0.08) 
-0.36 2.85 

CAP 0.00 
(0.07) 
-0.03 

0.06 
(0.11) 

0.57 

VC 

0.20 
(0.07) 
2.65 

0.13 
(0.10) 
1.34 

Covariance Matrix of Y and X 

ADO CAP QUA 

ADO 0.26 
CAP 0.05 0.41 
QUA 0.00 0.01 0.50 
EFI 0.06 0.02 -0.02 
VC 0.06 0.04 0.07 

PHI 

QUA EFI VC 
-------- -------- --------

QUA 0.50 

EFI 

0.23 
0.02 
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VC 

0.28 



(0.06) 
9.08 

EFI -0.02 0.23 
(0.03 ) (0.03) 
-0.71 9.08 

VC 0.07 0.02 0.28 
(0.03 ) (0.02) (0.03) 

2.50 0.85 9.08 

PSI 
Note: This matrix is diagonal. 

ADO 

0.24 
(0.03 ) 

9.08 

CAP 

0.40 
(0.04 ) 
9.08 

Squared Multiple Correlations for Structural Equations 

ADO CAP 

0.09 0.03 

Goodness of Fit Statistics 

Degrees of Freedom = O 
Minimum Fit Function Chi-Square = 0.00 (P = 1.00) 
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Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P = 
1.00) 

The Model is Saturated, the Fit is Perfect ! 

WASHINGTON DATA --

Modification Indices and Expected Change 

No Non-Zero Modification Indices for BETA 

No Non-Zero Modification Indices for GAMMA 

No Non-Zero Modification Indices for PHI 

No Non-Zero Modification Indices for PSI 



WASHINGTON DATA --

Standardized Solution 

BETA 

ADO CAP 

ADO 
CAP 0.11 

GAMMA 

ADO 
CAP 

QUA 

-0.03 
0.00 

EFI 

0.21 
0.04 

VC 

0.20 
0.11 

Correlation Matrix of Y and X 

ADO CAP QUA 

ADO 1.00 
CAP 0.14 1.00 
QUA 0.00 0.02 1.00 
EFI 0.23 0.08 -0.06 
VC 0.21 0.13 0.20 

PSI 
Note: This matrix is diagonal. 

ADO CAP 

0.91 0.97 

EFI 

1.00 
0.07 

Regression Matrix Y on X (Standardized) 

ADO 
CAP 

QUA 

-0.03 
-0.01 

EFI 

0.21 
0.07 

VC 

0.20 
0.13 
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VC 

1.00 

The Problem used 
Workspace) 

7208 Bytes (= 0.0% of Available 

Time used: 0.60 Seconds 
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ANEXO 111 
Resultados de Resíduos 

Obs. Previsto(a) Resíduos Resíduos Previsto(a) Resíduos Resíduos 
ADO padrão CAP padrão 

1 4,16230492 0,504361745 1,0290648 3,793751228 1,206248772 1,904173 

2 3,96625993 0,367073399 0,7489512 3,637068662 -0,637068662 -1,00567 

3 4,19567407 0,470992595 0,9609807 3,78635334 -0,119686673 -0,18894 
4 3,91266338 -0,245996711 -0,5019147 3,655055536 0,011611131 0,018329 
5 3,99504377 0,671622892 1,3703329 3,686828289 0,313171711 0,49437 
6 4,09056591 0,24276742 0,4953258 3,721792142 0,944874525 1,49157 
7 4,16179013 -0,161790129 -0,3301054 3,809126861 0,524206472 0,827508 
8 4,12643542 0,206897916 0,4221402 3,757771685 -0,424438351 -0,67001 
9 4,22445791 0,442208755 0,9022521 3,836112967 -0,502779634 -0,79368 

10 4,13957716 0,527089506 1,0754369 3,760962783 0,905703884 1,429736 
11 4,06376764 -0,063767635 -0,1301071 3,730785578 1,269214422 2,003571 
12 4,01475639 0,318576945 0,6500023 3,691614937 0,308385063 0,486814 
13 4,01068587 0,655980795 1,3384178 3,733396818 0,266603182 0,420857 
14 3,88993562 0,110064384 0,2245678 3,622267091 0,711066242 1,122483 
15 4,24417053 -0,244170525 -0,4981886 3,840899615 0,159100385 0,251154 
16 4,05469641 0,945303591 1,928732 3,685812599 0,647520735 1,02217 
17 3,94353217 0,38980116 0,7953233 3,604280218 0,062386449 0,098483 
18 3,99504377 0,671622892 1,3703329 3,686828289 0,646505044 1,020567 
19 4,03748415 0,629182517 1,2837405 3,724403382 0,608929952 0,961251 
20 4,16887579 0,497790874 1,015658 3,795346777 0,537986557 0,849261 
21 4,06178207 0,27155126 0,5540544 3,672032514 0,327967486 0,517727 
22 4,01068587 -0,344019205 -0,701913 3,733396818 0,266603182 0,420857 
23 4,05062589 -0,383959226 -0,7834038 3,72759448 -0,060927813 -0,09618 
24 4,24468532 -0,244685318 -0,499239 3,825523981 0,174476019 0,275426 
25 3,93487635 -0,26820968 -0,5472365 3,703219614 0,296780386 0,468495 
26 3,84092437 -0,174257703 -0,3555434 3,58309645 -0,916429783 -1,44667 
27 4,11277888 -0,112778882 -0,2301062 3,76995622 -0,103289553 -0,16305 
28 3,69639098 -0,029724317 -0,0606474 3,508961956 -0,508961956 -0,80344 
29 3,99305821 -0,326391546 -0,6659467 3,628075225 -0,294741892 -0,46528 
30 3,78534225 0,881324415 1,7981933 3,542330259 -1,542330259 -2,43471 
31 3,7832573 -1,116590629 -2,2782142 3,642865205 0,357134795 0,56377 
32 3,98138724 0,351946095 0,7180865 3,699012825 1,300987175 2,053727 
33 4,02382761 -0,357160947 -0,7287265 3,736587917 -1,06992125 -1,68897 
34 4,0864954 0,246837937 0,503631 3,763574023 -0,096907356 -0,15298 
35 3,93487635 -0,26820968 -0,5472365 3,703219614 0,630113719 0,994692 
36 3,91016302 -0,910163023 -1,85703363,611678105 -1,278344772 -2,01798 
37 4,14864839 -0,148648386 -0,3032919 3,805935763 -0,472602429 -0,74605 
38 4,16179013 -0,161790129 -0,3301054 3,809126861 0,524206472 0,827508 
39 4,16230492 0,171028412 0,3489545 3,793751228 -0,127084561 -0,20061 
40 4,06626799 -0,399601323 -0,8153189 3,774163009 0,559170324 0,882701 
41 4,13550664 -0,135506643 -0,2764784 3,802744664 -0,136077998 -0,21481 
42 4,02184205 -1,021842053 -2,0848958 3,677834853 -0,677834853 -1,07002 
43 4,01068587 -0,344019205 -0,701913 3,733396818 0,266603182 0,420857 
44 4,13499185 -0,468325184 -0,9555383 3,818120298 -0,818120298 -1,29148 
45 4,14614803 0,187185302 0,3819199 3,762558332 -0,095891666 -0,15137 
46 3,99045846 -0,323791798 -0,6606424 3,743985804 0,256014196 0,404142 
47 4,24718567 -0,580519006 -1,1844508 3,868901412 -1,202234745 -1,89784 
48 4,25981262 -0,259812622 -0,5301037 3,887468144 -0,220801477 -0,34856 
49 4,01068587 -0,010685871 -0,0218027 3,733396818 -0,400063485 -0,63154 
50 4,14864839 -O ,148648386 -0,3032919 3,805935763 -1,139269096 -1,79844 
51 4,26689829 0,39976838 0,8156597 3,87368806 -0,540354726 -0,853 
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52 4,11277888 -0,112778882 -0,2301062 3,76995622 0,23004378 0,363145 

53 3,85906682 0,474266512 0,9676606 3,673042409 -0,006375743 -0,01006 

54 4,10422245 0,562444217 1,1475723 3,709607606 0,290392394 0,458411 

55 3,79848399 0,534849339 1,0912696 3,545521358 1,121145309 1,76983 
56 3,89900684 -0,565673509 -1,1541611 3,667240071 -0,667240071 -1,0533 
57 4,16230492 0,171028412 0,3489545 3,793751228 -0,460417894 -0,72681 
58 4,13300629 0,533660378 1,0888437 3,759367234 0,240632766 0,379861 
59 3,75854397 -0,42521064 -0,8675704 3,551323696 0,115342971 0,182079 
60 4,4048608 0,261805865 0,5341706 3,946227004 -0,279560337 -0,44131 
61 3,87272336 -0,539390024 -1,1005341 3,660857874 -0,327524541 -0,51703 
62 4,3224804 0,010852929 0,0221436 3,91445425 -1,247787583 -1,96975 
63 3,77418607 0,22581393 0,4607351 3,597892225 -0,264558892 -0,41763 
64 3,78784261 0,545490727 1,1129815 3,58570769 0,747625644 1,180195 
65 3,90359215 -0,570258819 -1,1635166 3,610082556 0,389917444 0,61552 
66 4,02841292 -0,361746257 -0,738082 3,679430402 0,653902931 1,032245 
67 3,93487635 0,398456987 0,8129841 3,703219614 0,296780386 0,468495 
68 4,01475639 -0,014756388 -0,0301079 3,691614937 1,308385063 2,065405 
69 4,17544666 -0,842113331 -1,7181898 3,796942326 -0,463608993 -0,73185 
70 4,3229952 0,343671469 0,7012035 3,899078617 -0,23241195 -0,36688 
71 3,9884729 0,011527097 0,0235191 3,68523274 0,31476726 0,496889 
72 4,2047453 -0,871411964 -1,7779687 3,83132632 -0,497992986 -0,78613 
73 4,14864839 -0,148648386 -0,3032919 3,805935763 -0,472602429 -0,74605 
74 4,09056591 -0,75723258 -1,54500493,721792142 -0,388458808 -0,61322 
75 3,88336474 -0,216698078 -0,4421358 3,620671542 0,712661791 1,125002 
76 3,93487635 -0,934876346 -1,907457 3,703219614 -0,036552947 -0,0577 
77 3,9884729 0,011527097 0,0235191 3,68523274 -0,018566074 -0,02931 
78 3,99504377 0,004956226 0,0101123 3,686828289 -0,020161623 -0,03183 
79 4,03289884 -0,366232173 -0,7472348 3,781560897 0,218439103 0,344826 
80 4,1527189 0,180614431 0,3685132 3,764153881 0,235846119 0,372305 
81 3,7727153 0,227284698 0,463736 3,523763527 -0,190430194 -0,30061 
82 3,8343535 -0,501020165 -1,0222469 3,581500901 0,085165766 0,134442 
83 3,8343535 0,498979835 1,0180839 3,581500901 -0,248167567 -0,39176 
84 4,14666282 -1 ,146662825 -2,3395715 3,747182699 0,586150635 0,925292 
85 4,0864954 -0,086495397 -0,1764792 3,763574023 0,236425977 0,37322 
86 3,91016302 0,089836977 0,1832971 3,611678105 0,388321895 0,613001 
87 4,20173015 -0,535063483 -1,0917065 3,803324523 -1,469991189 -2,32051 
88 4,0859806 -1,085980603 -2,2157597 3,778949657 0,88771701 1,401342 
89 3,98795811 0,345375223 0,7046797 3,700608374 0,632724959 0,998814 
90 3,9010918 -0,901091798 -1,8385253 3,566705125 -0,566705125 -0,8946 
91 4,1532337 -0,819900363 -1,672868 3,748778248 -0,082111581 -0,12962 
92 3,67667837 -0,343345036 -0,7005374 3,504175309 -0,170841975 -0,26969 
93 3,93894686 0,061053137 0,1245686 3,661437733 0,338562267 0,534451 
94 3,93487635 1,065123654 2,1732046 3,703219614 0,630113719 0,994692 

95 4,3229952 0,343671469 0,7012035 3,899078617 0,100921383 0,159314 
96 4,07742417 0,255909163 0,5221393 3,718601043 0,948065623 1,496608 
97 4,30683831 -0,306838308 -0,6260516 3,867885721 0,465447612 0,734751 

98 4,18858841 0,47807826 0,9754378 3,800133424 -O ,466800091 -0,73689 

99 4,03946971 0,627196955 1,2796893 3,783156446 -0,449823113 -0,71009 

100 4,23811445 0,42855222 0,8743883 3,823928432 0,842738234 1,330339 
101 4,18253233 -0,182532329 -0,3724263 3,783162242 1,216837758 1,920889 

102 4,11277888 0,220554451 0,450004 3,76995622 0,23004378 0,363145 

103 4,41800254 0,248664123 0,5073571 3,949418102 0,050581898 0,079848 

104 3,91016302 0,089836977 0,1832971 3,611678105 0,721655228 1,139198 

105 4,10422245 -0,104222449 -0,2126483 3,709607606 -0,376274273 -0,59398 

106 3,73883136 -0,072164692 -0,1472398 3,546537048 -0,546537048 -0,86276 

107 3,97481637 0,358516966 0,7314932 3,697417276 -0,030750609 -0,04854 
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108 4,16887579 0,16445754 0,3355478 3,795346777 -0,12868011 -0,20313 

109 4,04405502 -0,044055021 -0,0898868 3,725998931 -1,059332264 -1,67225 

110 4,19515928 0,138174055 0,2819208 3,801728974 0,198271026 0,312989 

111 4,17596146 0,490705209 1,0012009 3,781566692 -1,114900026 -1,75997 

112 4,0708533 -0,0708533 -0,1445642 3,717005494 1,282994506 2,025324 

113 3,86365213 -0,196985464 -0,4019155 3,615884894 -O ,615884894 -0,97223 

114 4,03696936 0,62969731 1,2847908 3,739779015 -0,073112349 -0,11541 

115 3,89900684 -0,232340175 -0,4740508 3,667240071 -0,000573404 -0,00091 

116 4,21131617 -0,877982835 -1,7913754 3,832921869 0,167078131 0,263748 

117 4,04354023 -0,376873561 -0,7689467 3,741374564 0,258625436 0,408264 

118 4,0708533 0,595813367 1,2156564 3,717005494 0,282994506 0,446733 
119 4,06178207 0,604884593 1,2341647 3,672032514 0,661300819 1,043924 

120 4,20224494 0,464421724 0,9475739 3,787948889 0,212051111 0,334742 
121 3,9526034 0,380729935 0,776815 3,649253197 0,684080136 1,079883 
122 3,99702934 0,002970664 0,0060611 3,745581354 0,58775198 0,92782 
123 4,06376764 0,936232365 1,9102237 3,730785578 -0,064118912 -0,10122 
124 3,84092437 -0,174257703 -0,3555434 3,58309645 -0,249763116 -0,39427 
125 3,93487635 0,065123654 0,1328738 3,703219614 -0,703219614 -1,1101 
126 4,12643542 -0,7931 02084 -1,6181906 3,757771685 0,242228315 0,382379 
127 4,09963714 0,233696194 0,4768175 3,766765121 -0,433431788 -0,68421 
128 3,81662645 0,850040221 1,7343632 3,635467317 -0,302133984 -0,47695 
129 3,9526034 0,047396601 0,0967047 3,649253197 0,017413469 0,027489 
130 4,04812554 0,285207795 0,5819182 3,684217049 -0,684217049 -1,0801 
131 4,02382761 0,642839053 1,3116043 3,736587917 -0,06992125 -0,11038 
132 3,93487635 0,065123654 0,1328738 3,703219614 -0,036552947 -0,0577 
133 4,07690938 -0,076909378 -0,1569206 3,733976677 -0,400643344 -0,63245 
134 3,97940168 0,353931656 0,7221377 3,640259761 -0,973593094 -1,53691 
135 4,03091328 -0,364246612 -0,7431836 3,722807832 -0,389474499 -0,61482 
136 4,09713678 0,236196549 0,4819191 3,723387691 -1,056721024 -1,66813 
137 4,19515928 -0,195159278 -0,3981895 3,801728974 -1,135062307 -1,7918 
138 4,29776708 -1,297767082 -2,6478741 3,822912741 -1,489579408 -2,35144 
139 3,7676152 0,565718135 1,1542521 3,596296676 -1,929630009 -3,0461 
140 4,23811445 0,42855222 0,8743883 3,823928432 -1,157261766 -1,82684 
141 3,91464894 -0,247982273 -0,5059659 3,7138086 0,2861914 0,451779 
142 4,02789813 -0,694564798 -1,4171419 3,694806035 1,305193965 2,060367 
143 4,0864954 0,246837937 0,503631 3,763574023 0,236425977 0,37322 
144 4,21330173 0,453364937 0,9250144 3,891674933 0,108325067 0,171001 
145 3,99702934 0,002970664 0,0060611 3,745581354 0,58775198 0,92782 
146 4,16230492 0,504361745 1,0290648 3,793751228 -0,127084561 -0,20061 
147 4,0708533 -0,0708533 -0,1445642 3,717005494 -0,383672161 -0,60566 
148 3,94801809 0,051981911 0,1060603 3,706410712 -0,706410712 -1,11513 
149 4,32905128 -0,995717943 -2,031594 3,916049799 0,083950201 0,132523 
150 4,06376764 0,269565698 0,5500032 3,730785578 -0,397452245 -0,62741 
151 3,83633906 0,830327607 1,694143 3,640253965 -0,306920631 -0,4845 
152 3,9526034 0,047396601 0,0967047 3,649253197 0,017413469 0,027489 
153 3,91871946 0,414613877 0,8459495 3,672026719 -0,672026719 -1,06086 
154 4,2709688 0,395697863 0,8073545 3,831906178 -0,165239512 -0,26085 
155 4,0864954 -0,086495397 -0,1764792 3,763574023 -0,096907356 -0,15298 
156 4,26439793 -0,931064599 -1,8996798 3,830310629 -0,496977296 -0,78452 
157 4,06376764 -0,397100968 -0,8102173 3,730785578 1,269214422 2,003571 
158 3,82829742 -1,161630753 -2,370111 3,564529718 0,435470282 0,687429 
159 3,82778263 -0,494449294 -1,0088401 3,579905351 -0,246572018 -0,38924 
160 4,44781597 0,55218403 1 ,1266381 3,968426462 0,698240204 1,102236 
161 4,26282777 0,73717223 1,5040752 3,915469941 0,751196726 1,185832 
162 4,23154358 0,101789758 0,2076848 3,822332883 0,51100045 0,806661 

163 4,0197571 -0,686423764 -1,4005315 3,778369798 0,221630202 0,349863 
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164 4,34520817 0,3214585 0,6558817 3,947242695 0,052757305 0,083282 
165 4,23154358 -0,231543576 -0,4724255 3,822332883 -0,48899955 -0,77193 

166 4,1891032 0,477563466 0,9743874 3,784757791 0,548575543 0,865976 
167 4,09306627 -0,093066268 -0,189886 3,765169572 . 0,901497094 1,423095 
168 4,0864954 -0,086495397 -0,1764792 3,763574023 -0,43024069 -0,67917 
169 4,41444682 -O ,41444682 -0,8456086 3,97582435 0,02417565 0,038163 



ANEXO IV 

CRONOGRAMA 

ETAPAS DA 

PESQUISA 
1. Elaboração do Projeto de 

uisa 
3. Pesquisa Bibliográfica e 
Documental 
4, Elaboração do Roteiro das 
Entrevistas e uestionários 
5. Coleta de Dados (entrevistas) 

6. Análise dos Dados 
Bibr ráficos e Documentais 
7. Análise dos Dados das 
Entrevistas 
8. Redação da Versão 
Preliminar do Relatório da 

9. Aceitação pelo Orientador e 
la Comissão Examinadora 

10. Revisão, Correções e 
Reda da Versão Final 
11. Encaminhamento à 
Comissão Examinadora 
12. Apresentação e Julgamento 
da LI''''',.,.::::;, 

1999 
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2000 


