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RESUMO 

 

PANZARINI, Nathalie Hamine. Inovação Tecnológica e Indústria de Alimentos: o 
caminho de novos produtos.  2012. Número total de folhas. Monografia 
(Especialização em Gestão Industrial: Conhecimento e Inovação) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2012. 

 

O trabalho acadêmico que hora se apresenta tem como objetivo principal identificar 
os processos de inovações tecnológicas na Indústria de Alimentos e Bebidas. A 
pesquisa é um estudo de caso, em uma empresa de pequeno porte de alimentos e 
bebidas da região de Ponta Grossa- Paraná. Tratando especificamente sobre a 
Gestão da Inovação e as Ferramentas de Gestão Tecnológica de Inovação. Com o 
método para comprovar a viabilidade das inovações em produtos e processo sem 
uma empresa de pequeno porte. Verifica-se a partir desta pesquisa que dentre as 
praticadas formalmente estão: Análise de Valor, Melhoria Contínua, Gestão de 
Interfaces, Produção Enxuta, Gestão de Mudança, Criação de Equipe, Criatividade, 
Networking, Gestão de Portfólio, Gestão de Projetos, Gestão Ambiental e Gestão 
Propriedade Intelectual. Já, a Avaliação de projetos, Auditoria Tecnológica, 
Benchmarking, Análise de patentes e Análise de mercado aparecem como 
praticadas informalmente. E apenas a Prospecção Tecnológica é praticada 
parcialmente. Mesmo não utilizadas de maneira formalizada e estruturada, as 
ferramentas existentes para auxiliar na Gestão da Inovação Tecnológica estão 
sendo aplicadas no processo produtivo e no desenvolvimento de produtos da 
empresa visando o mercado mundial e os interesses de seus clientes. 

 

 

Palavras-chave: Gestão da inovação. Indústria de Alimentos e Bebidas. 
Ferramentas. 



 

ABSTRACT 

PANZARINI,Nathalie Hamine. Innovation and Food Industry: the way of new 
products. 2012. Total number of leaves. Monograph (Specialization in Industrial 
Management: Knowledge and Innovation) - Federal Technological University of 
Paraná. Ponta Grosse, 2012. 

Academic work hours that presents itself aims to identify the main processes of 
technological innovations in the Food and Beverage Industry. The research is a case 
study in a small business of food and beverages in the region of Ponta Grossa, 
Paraná. Dealing specifically on the Management of Innovation and Technology 
Management Tools for Innovation. With the method to prove the viability of the 
product innovations and process without a small business. It appears from this 
research that among those formally charged are: Value Analysis, Continuous 
Improvement, Management Interfaces, Lean Manufacturing, Change Management, 
Team Building, Creativity, Networking, Portfolio Management, Project Management, 
Environmental Management and Intellectual Property Management. Already, Project 
Evaluation, Technology Audit, Benchmarking, Analysis and Market Analysis patents 
appear as practiced informally. And Technological Forecasting is only partially 
practiced. Even unused formalized and structured manner, the existing tools to assist 
in Technological Innovation Management are being applied in the production process 
and product development company targeting the global market and the interests of 
their clients.. 

 

 

Keywords: Innovation management. Food and Beverage Industry. Tools. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo oferece informações em tempo real, e as organizações que conseguirem 

transformar tal característica em oportunidades serão bem sucedidas. 

(VASCONCELOS et al,2009) . 

A fabricação de produtos alimentícios e bebidas é uma das divisões das indústrias 

de transformação a qual envolve as atividades de transformação física, química e 

biológica de materiais, substancias ou componentes com a finalidade de obter 

produtos. A fabricação de produtos alimentícios e bebidas compreende o 

processamento ou transformação de produtos da agricultura, pecuária e pesca em 

alimentos e bebidas para uso humano ou animal (IBGE,2004). 

Entre 2001 e 2010, o setor de alimentos foi responsável por um dos maiores 
superávits da indústria brasileira, com US$ 201,2 bilhões. Esse desempenho tem 
equilibrado a balança comercial, permitindo ao Brasil ter maior controle sobre a 
flutuação do cambio, entre outros benefícios (KLOTZ, 2011). 

A competitividade pode ser incrementada por de investimentos e esforços em gestão 

que busquem melhorar a capacidade criativa, a tomada de decisão e o emprego de 

melhores técnicas e métodos produtivos (LAIDENS, 2007). 

Sobreviver em um mercado competitivo exige produtores competentes levando-se 

em conta fatores importantes como nível tecnológico, capacidade e qualidade do 

produto. (MARINS, 2010). 

Timmons (1990) apud Deitos (2002) considera as pequenas empresas um dos 

principais agentes do desenvolvimento econômico, sendo a geração de empregos 

mais estáveis e a criação de inovações tecnológicas as mais significativas 

contribuições destas empresas para o desenvolvimento. 

Enquanto as grandes empresas têm vantagens materiais para gerar e adotar 

inovações, devido à sua maior capacidade de P&D, as pequenas e médias 

empresas têm vantagens comportamentais relacionadas à sua maior flexibilidade e 

capacidade de adaptação a mudanças no mercado. Em geral as empresas menores 

têm atividades diversificadas e estruturas flexíveis favorecendo-as com respostas 

rápidas a mudanças no mercado. Além disso, essas empresas podem operar em 

nichos que apresentam uma alta taxa de inovação e seu o ambiente induz a uma 
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maior motivação dos empregados em desenvolver a produtividade e a 

competitividade através de inovações (ROVERE, 2001). 

Nos últimos 40 anos surgiram dezenas de definições de inovação, dentre todas elas 

a maioria incorporou praticamente ideias de novidade e mudança. Desenvolvida 

como uma resposta as necessidades sociais, e existe uma interação entre as novas 

ideias, práticas e produtos com a estrutura e função social. (MOREIRA; QUEIROZ, 

2007). 

A inovação muitas vezes é compreendida como uma invenção, quando se refere ao 

processo criativo onde dois ou mais conceitos são ajustados de uma forma nova 

para então produzir uma configuração ainda não conhecida, sendo utilizada para a 

solução de um problema e então a real utilização de um novo item de valor 

econômico ou social. Nesse sentido, Zaltman, Duncan e Holbec (1973) definem 

inovação como qualquer ideia, prática ou artefato material percebido como novo por 

uma unidade, a qual pode ser uma pessoa, uma organização ou um setor industrial. 

Conforme a lei nº 10.973 de 2 de dezembro de 2004, inovação se dá pela introdução 

de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em 

novos produtos, processos ou serviços. Essa lei tem a finalidade de estabelecer 

medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao 

desenvolvimento industrial do País (BRASIL, 2004). 

O termo inovação também é utilizado para delinear o processo em que a inovação 

se torna parte do repertório de uma unidade. Nesse sentido, a inovação é a adoção 

de uma nova mudança para a organização e seu ambiente relevante. Além desses 

termos, um terceiro se refere à ideia, prática ou artefato que foi inventado ou visto 

como novo, independente de sua adoção ou não adoção. A ênfase está na 

descrição de por que alguma coisa é nova, enquanto a invenção e a adoção 

envolvem processos.  (MOREIRA; QUEIROZ, 2007, p. 7). 

A partir dos conceitos e definições sobre inovação, surge então a Gestão da 

Inovação, conhecida também como Gestão Estratégica da Inovação. É um processo 

estruturado, contínuo e facilitador, no qual seu objetivo é fazer com que as empresas 

gerem inovação e acrescentem mais valor as mesmas. É um processo baseado no 

conhecimento e pode ser modelado em estágios, por exemplo, de identificação, 
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projeto, desenvolvimento e lançamento do novo produto ou implantação do novo 

processo (GRIZENDI, 2011).  

Segundo o mesmo autor a busca pela inovação está exposta a riscos, pois o 

processo não garante sucesso automaticamente. A atividade de inovar é carregada 

de incertezas, com muitas variáveis, entre elas a tecnologia em si, a natureza da 

competição, o contexto do mercado onde será lançada e também o contexto político 

e social. 

O presente trabalho tem como objetivo identificar os processos de inovações 

tecnológicas de produtos na Indústria de Alimentos e Bebidas. 

 Para alcançar esse objetivo serão seguidas as seguintes etapas: 

· Identificar o processo de gestão de inovações dentro das empresas de 

pequeno porte; 

· Caracterizar o papel e o impacto na gestão da tecnologia e inovação na 

Indústria de Alimentos de pequeno porte; 

· Destacar práticas gerenciais que possam contribuir para processos de gestão 

tecnológica e inovação; 

· Realizar um estudo de caso em uma pequena empresa do ramo de bebidas 

de Ponta Grossa –PR  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

2.1.1 Conceito Geral 

 

 

Inovação é uma palavra derivada da palavra latina “innovātus”, “in”, significando 

movimento para “dentro” mais o adjetivo “novus”, significando novo. Assim, inovação 

é o movimento em busca do novo (GRIZENDI, 2011). 

Ulusoy (2003) destaca a importância da inovação, como sendo a inovação ligada à 

produtividade da empresa, melhora no processo, na solução de problemas, no 

desenvolvimento de produtos que auxiliarão na capacidade de desenvolver e 

executar ações com êxito. 

Esta capacidade pode ser desenvolvida somente a partir de um ambiente aberto à 

inovação. 

Segundo o Manual de Oslo (OCDE 2004), inovação é definida como: 

 

 

 

 

Schumpeter 1911, em seu livro ―A Teoria do Desenvolvimento Econômico citado 

por Grizendi (2011), definiu as inovações como novas combinações de “materiais” e 

“forças” que aparecem descontinuamente e referem-se a: 

· Introdução de um novo bem — ou seja, um bem com que os consumidores 

ainda não estiverem familiarizados — ou de uma nova qualidade de um bem;  

· Introdução de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda 

não tenha sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria de 

transformação, que de modo algum precisa ser baseada numa descoberta 

...transformação de uma ideia em um produto novo ou 
melhorado que se introduz no mercado, ou em novos 
sistemas de produção, e em sua difusão, 
comercialização e utilização. Entende-se também por 
inovação tecnológica, a melhoria substancial de 
produtos ou processos já existentes. 
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cientificamente nova, e pode consistir também em nova maneira de manejar 

comercialmente uma mercadoria;  

· Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo 

particular da indústria de transformação do país em questão não tenha ainda 

entrado, quer esse mercado tenha existido antes, quer não;  

· Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens 

semimanufaturados, mais uma vez independentemente do fato de que essa 

fonte já existia ou teve que ser criada.  

Um conceito de inovação tecnológica formulado por Schumpeter citado por Reis 

(2004) leva em consideração cinco casos: 

1. A inserção de um novo produto ou melhoria da qualidade deste no mercado, 

totalmente desconhecida pelos consumidores; 

2. Inserção de nova metodologia de produção; 

3. Abertura de mercado; 

4. Aquisição de outra fonte de fornecimento que já existia ou que virá a existir; 

5. Criar uma nova organização. 

Considerando as definições anteriormente explanadas, Ulusoy (2003) define as 

inovações como: 

· A renovação ou aumento da gama de produtos e serviços e sua efetiva 

comercialização; 

· Estabelecimento de novos métodos de produção, novos fornecedores e novos 

distribuidores; 

· Introdução de mudanças no gerenciamento, organização do trabalho e 

condições e habilidades de trabalho. 

 As empresas devem buscar inovação com a finalidade de aumentar seu 

desempenho e obter ganho decorrente da vantagem competitiva. Segundo Carvalho 

et.al (2011) a inovação pode proporcionar:  

· Aumento da demanda para seus produtos e serviços com a criação de novos 

mercados, diferenciação clara em relação aos competidores e aumento da 

qualidade percebida; 
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· Melhor defesa de sua posição competitiva por meio de produtos e serviços 

com alto grau de dificuldade para serem imitados; 

· Redução de custos com menor eficiência de seus processos produtivos e 

gerenciais; 

· Ampliação de margens com produtos e serviços de alto valo agregado que 

lhes permita preço-prêmio diferenciado; 

· Aumento da competência para inovar com a prática de lançar produtos e 

serviços inovadores, que leva a empresa a aumentar sua habilidade, volume 

de conhecimento e atitude em relação à inovação. Ao longo do tempo, com 

capacitação e treinamento complementar, podem ocorrer lançamentos 

melhores e mais rápidos no mercado. 

O gráfico 1 mostra uma comparação entre inovadoras, não inovadoras e muito 

inovadoras mostrando um aumento porcentual da percepção das empresas entre 

janeiro e agosto de 2006 em relação ao mesmo período de 2007: 

 

 

Gráfico 1: Percepção de aumento na comparação entre jan/ago. 2006 e jan/ago. 2007 

Fonte: SEBRAE/SP (2008). 

A Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP, 2012) descreve da seguinte forma os 

tipos de inovação:  
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· Inovação incremental- É a introdução de qualquer melhoria em um produto, 

processo ou organização da produção dentro de uma empresa, sem 

alteração da estrutura industrial. 

· Inovação radical- É a introdução inteiramente nova, de um novo produto, 

processo ou forma de organização da produção inteiramente nova. Pode 

representar uma ruptura estrutural com o padrão tecnológico anterior, 

originando novas indústrias, setores ou mercados. 

· Inovação Tecnológica de produtos -  Entende-se as implantações de 

produtos tecnologicamente novos bem como substanciais melhorias 

tecnológicas em produtos; é considerada implantada se tiver sido introduzida 

no mercado. 

· Inovação Tecnológica de serviços - Entende-se as implantações de 

serviços tecnologicamente novos bem como substanciais melhorias 

tecnológicas em serviços. 

Inovação Tecnológica de processos - Entende-se as implantações de 

processos tecnologicamente novos bem como substanciais melhorias 

tecnológicas em processos; é considerada implantada se tiver sido utilizada 

no processo de produção. 

· Inovação Gerencial e Organizacional – Entende-se a introdução de 

estruturas organizacionais substancialmente modificadas, a implementação 

de técnicas avançadas de gestão, bem como a implementação de orientação 

estratégica corporativa nova ou substancialmente modificada. 

2.1.2 Objetivos da inovação 

A inovação ganha importância em justificativa da estreita relação com a 

competitividade. Geralmente, quanto mais inovadora for uma empresa, maior sua 

competitividade e melhor sua posição no mercado que atua. Essa alta capacidade 

transforma ideias em produtos, serviços e processos inovadores de forma rápida e 

eficiente permitindo que a empresa lucre mais (CARVALHO et.al. 2011). 

De acordo com Manual de Oslo (OCDE, 2004, p. 79), tem como objetivos: 

-A substituição de produtos que estejam fora de linha; 
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- O aumento do número de produtos: 

- Dentro do campo do produto principal; 

- Fora do campo do produto principal. 

· Desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos; 

· Aumentar sua participação no mercado; 

· Manter sua competitividade no mercado; 

· Abertura de novos mercados internos ou externos; 

· Aumento da flexibilização da produção; 

· Redução dos custos de produção através da diminuição da mão-de-obra, 

desperdícios e diminuição de custos de materiais de consumo, energia, insumos, 

projetos e produtos e redução dos prazos de início de produção; 

· Diminuir os impactos ambientais; 

· Melhorar as condições de trabalho; 

· Aumentar a qualidade do produto. 

Pode-se dizer que no geral, o objetivo da inovação é sempre melhorar, seja no 

produto ou nas condições de produção e que acima de tudo é uma necessidade 

primordial para uma empresa se manter no mercado atual (NATUME, 2007). 

 

2.2 GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

 

2.2.1 CONCEITO 

 

 

Uma empresa inovadora encoraja seus membros a operar com autonomia, 

recompensa as pessoas por suas ideias, valoriza os talentos individuais, demonstra 

resiliência face aos obstáculos, prospera em ambientes turbulentos e em situações 

ambíguas e reforça um ambiente de valorização de pessoas. Por consequência 

estas respondem com rapidez as demandas externas, desenvolvem novas ideias, 

aumentam a eficiência, melhoram o atendimento ao cliente e geram lucros 
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maiores.Configurar um ambiente organizacional que possibilite a repetição da 

inovação a partir de um processo contínuo, estruturado e gerenciável é um desafio 

para as empresas (SCHERER e CARLOMAGNO, 2009). 

Segundo o mesmo autor mesmo que existam diferentes tipos de inovações, que 

exigem diferentes processos de transformação de ideias em resultados, o que há de 

comum é o universo que cerca a inovação. Esse universo precisa ser administrado 

para que a empresa seja mais eficaz como inovadora. O contexto da inovação 

apresenta um conjunto de extensões que devem ser configuradas para melhorar o 

potencial inovador.Essas dimensões precisam ser configuradas de acordo com a 

estratégia e cultura da empresa, bem como seus intuitos com a inovação. 

A gestão de todo negócio tem como propósito direcionar, organizar, e coordenar 

todas as ações dentro de uma empresa, desde a área de recursos humanos até a 

área de manutenção operacional. Desta maneira, pela sua abrangência, essa função 

deixou de ser apenas os administradores para ser expandida para todos com 

capacidade de gerenciar toda e qualquer função dentro da empresa, podendo ser na 

área humana, ambiental, social e demais áreas dentro da organização 

(NATUME,2007). 

De acordo com Sáenz e Capote (2002), a gestão tecnológica pode ser definida 

como: 

 

 

 

 

 

Sáenz e Capote (2002, p. 120) resumem a gestão tecnológica como a gerência dos 

processos de inovação tecnológica que compreendem um conjunto de decisões da 

empresa com relação a criação, aquisição, aperfeiçoamento, início da produção, 

assimilação e comercialização das tecnologias requeridas por ela. É responsável 

pela: 

· Prospecção tecnológica; 

· Direção estratégica; 

· Gestão, planejamento, formulação, realização e avaliação de projetos de 

Pesquisa e desenvolvimento; 

...a gerência sistemática de todas as atividades no interior 
da empresa com relação à geração, aquisição, início da 
produção, aperfeiçoamento, assimilação e comercialização 
das tecnologias requeridas pela empresa, incluindo a 
cooperação e alianças com outras instituições; abrange 
também o desenho, promoção e administração de práticas 
e ferramentas para a captação e/ou produção de 
informação que permita a melhoria continuada e 
sistemática da qualidade e da produtividade. 
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· Área de serviços científico-técnicos responsável pela segurança da qualidade 

e eficiência da produção; 

· Área de estudos de mercado e de viabilidade técnica e econômica; 

· Transferência de tecnologia; 

· Área de projetos de engenharia, desenho industrial e design de produtos; 

· Propriedade intelectual; 

· Mudanças tecnológicas menores; 

· normalização, metrologia e garantia da qualidade; 

· Logística em relação aos fornecedores; 

· Desenvolvimento dos recursos humanos; 

· Negociação e comercialização de tecnologia; e 

· Serviços aos clientes. 

 

2.2.2 Práticas de Gestão de Tecnologia e Inovação 

 

 

Segundo Temaguide (1999, p. 14) a gestão da tecnologia pode ser organizada de 

modo sistemático antecipando-se a futuros requisitos, ou de modo flexível 

respondendo às necessidades urgentes ou novas necessidades que vão surgindo. 

Para suprir as necessidades da Gestão Tecnológica, as ferramentas (práticas) 

segundo de modo prático auxiliam: 

· No gerenciamento de projetos; 

· Na preparação antecipada de um novo projeto; 

· Na preparação do lançamento do produto no mercado; 

· No aumento do rendimento da empresa; 

· Outros. 

. Estas ferramentas podem apresentar diversas formas como matrizes, tabelas, 

gráficos, checklist, softwares ou combinações entre elas (PHAAL et.al, 2006). 

O Quadro 1 a seguir apresenta as dezoito principais ferramentas que têm se 

demonstrado importantes para a gestão da tecnologia nas empresas: 
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. 

Ferramentas Descrição 

Análise de mercado Analisa o mercado em todos os aspectos 
principalmente na necessidade e 
comportamento dos clientes. Aplicada para 
obter informações com o objetivo de direcionar a 
inovação. 

Prospecção tecnológica Visa o conhecimento, a busca e a pesquisa por 
tendências e informações de tecnologia. 

Benchmarking Ferramenta que auxilia a identificação das 
melhores praticas utilizadas também como 
forma de medição de processos.Visa definir 
metas, ajudando na elaboração de planos de 
ação, considerada uma ferramenta de processo 
continuo. 

Análise de patentes Esta ferramenta pode fornecer informações uteis 
sobre diferentes aspectos de gestão da 
tecnologia, como o controle de competência 
tecnológica, esta visa destacar parte por parte 
da aplicação do negocio. 

Auditorias É a coleta de dados e informações de uma 
empresa com base em listas e questionários, 
que podem ser projetadas para finalidades 
especificas da auditoria. Considera uma 
ferramenta de diagnostico a qual pode ajudar a 
formação de gestão, facilitar e aumentar a 
eficiência das operações. 

Gestão de carreira É um método de análise sistemática de um 
conjunto de projetos, atividades ou unidades de 
negócios. Tem por finalidade melhorar o 
equilíbrio entre riscos e benefícios de 
estabilidade e crescimento. 

Avaliação de projeto Fornecer informações como custos, recursos e 
benéficos para determinar onde investir recursos 
para o avanço da empresa. 

Criatividade As técnicas de incentivo a criatividade auxiliam a 
aplicação dos pensamentos na resolução de 
problemas. Ajudam na observação de detalhes 
visando a melhoria contínua. 

Gestão de direitos de propriedade 
intelectual e industrial 

Visa proteger os direitos de propriedade 
intelectual das inovações aplicadas nos 
produtos. 

Gestão de interfaces Incentiva a cooperação no processo de 
inovação entre vários setores da empresa ou 
ainda entre entidades que visam inovar em um 
determinado setor. 

Gestão de projetos Auxilia na atribuição de recursos, do suporte à 
equipe garantindo que seus membros 
mantenham o compromisso e assegura que a 
informação seja repassada as partes que 
determinam as decisões. 

Rede de contatos Organiza e mantém as parcerias entre 
diferentes empresas e instituições visando o 
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compartilhamento de informações pertinentes a 
todos os pertencentes ao grupo. 

Trabalho em equipe Procura desenvolver cultura organizacional, 
combinado as habilidades de cada individuo 
para melhor execução das tarefas. 

Gestão de mudança É a implementação de mudanças 
organizacionais que visam otimização de 
processos operacionais. 

Produção enxuta Observa as atividades de um processo 
empresarial procurando e eliminando 
desperdícios. 

Análise de valor Determina a melhora do valor de um produto ou 
processo de acordo com a compreensão de 
suas funções e os seus componentes. 

Melhoria contínua É uma abordagem que enfatiza o compromisso 
em se aperfeiçoar e inovar o processo produtivo 
de forma continua e gradual. 

Avaliação ambiental Melhorar a forma de uma empresa definir as 
questões ambientais, transformando-a em uma 
cultura corporativa. 

Quadro 1:. Pautas Metodológicas em Gestão da Tecnologia da Inovação para Empresas 

Fonte: TEMAGUIDE (1999) 

 

2.3 INOVAÇÕES NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS  

 

 

A fabricação de produtos alimentícios e bebidas é uma das divisões das indústrias 

de transformação a qual envolve as atividades de transformação física, química e 

biológica de materiais, substancias ou componentes com a finalidade de obter 

produtos. A fabricação de produtos alimentícios e bebidas compreende o 

processamento ou transformação de produtos da agricultura, pecuária e pesca em 

alimentos e bebidas para uso humano ou animal (IBGE,2004). 

Das portas das indústrias de alimentos e bebidas saem produtos que equivalem a 

9% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que além de criar um número crescente 

de empregos, geram um saldo comercial superior àquele criado por todo o restante 

da economia (ABIA,2012). 

Entre 2001 e 2010, o setor de alimentos foi responsável por um dos maiores 

superávits da indústria brasileira, com US$ 201,2 bilhões. Esse desempenho tem 

equilibrado a balança comercial, permitindo ao Brasil ter maior controle sobre a 

flutuação do cambio, entre outros benefícios (KLOTZ, 2011). 
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Ainda segundo esse autor no campo do emprego também não faltou sustância a 

indústria alimentícia. Foram 661 mil novos empregos na ultima década, um 

incremento de 68%na força laboral do setor, que fortaleceu o poder de consumo do 

país e incluiu milhares de cidadãos no mercado profissional. 

O faturamento das empresas do setor somou R$ 383,3 bilhões em 2011, sendo R$ 

316,5 bilhões em alimentos e R$ 66,8 bilhões em bebidas. Esse desempenho coloca 

o setor como o segundo maior em valor bruto de produção da indústria de 

transformação, atrás apenas do petroquímico (ABIA, 2012). 

 

 

Figura 0-1- Performance da Indústria de Alimentos em 2011 

Fonte :ABIA, 2012 

A indústria sofreu uma grande evolução nas últimas duas décadas do ponto de vista 

dos produtos. A população brasileira migrou dos alimentos in natura para os 

processados. Hoje, 85% dos alimentos consumidos no país passam por algum 

processamento industrial, contra 70% em 1990 e apenas 56% em 1980.  

Além disso, a indústria também tem explorado, de forma crescente, novos nichos de 

produtos, como os alimentos e bebidas funcionais e dietéticos. Em 2010, o 

segmento de produtos de saúde e bem-estar (diet, light, funcionais, fortificados, 

naturais e saudáveis) faturou R$ 27,5 bilhões, ou 8,2% das vendas totais. Ao mesmo 

tempo em que representam grandes oportunidades, o crescimento do consumo de 
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produtos de maior valor agregado exigem das empresas um maior nível tecnológico 

e de gestão. O cenário é de alta competitividade e com tendência de concentração 

(ABIA, 2012). 

Observando-se os dados da última Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica do 

IBGE (Pintec 2003), citado por Gouveia (2006) verifica-se, porém, que a taxa de 

inovação do setor alimentício (29,5%) é próxima da taxa de inovação de economia 

em geral (33,2%). 

As grandes inovações ocorrem principalmente na área de formulação de 

ingredientes e aditivos, alimentos funcionais, transgênicos e embalagens. Novos 

aromas, corantes, amidos modificados, enzimas e moléculas, criados pela indústria 

de ingredientes e aditivos, assim como os microorganismos probióticos, 

antioxidantes, imunopeptídeos, isoflavonas e outros componentes que caracterizam 

os alimentos como funcionais representam a maioria das inovações em alimentos. A 

tendência atual é a alimentação saudável, com substituição de gorduras trans-

saturadas, pelas benéficas como as do tipo ômega 3 e 6. Nessa direção, também 

tem aumentado a procura por alimentos orgânicos — aqueles livres de agrotóxicos, 

hormônios e aditivos químicos artificiais —, apesar de seus preços pouco atrativos. 

Outra tendência são os alimentos semi prontos, chamados "do freezer ao forno", 

com o objetivo de se atender o desejo de cada vez mais reduzir o tempo gasto com 

o preparo de refeições (GOUVEIA, 2006). 

Fuller (1994) apud Laidens (2007) apresenta a seguinte específicas para a indústria 

de alimentos: 

· Extensão de linha: Uma nova versão de uma linha de produtos já 

estabelecida, como por exemplo, um novo sabor de refresco em pó; 

· Reposicionamento de produtos existentes: introdução de um produto 

existente em um novo mercado; 

· Nova forma de produtos existentes: por exemplo, café solúvel, quando 

comparado como café torrado e moído; 

· Reformulação de produtos existentes: visando uma melhoria, como a 

diminuição de gordura no sorvete; 
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· Novas embalagens para produtos existentes: como a atmosfera modificada 

que prolonga a vida de prateleira do produto; 

· Produto inovador: resultante de modificações em um produto existente, como 

por exemplo, as refeições congeladas; 

· Produto inteiramente novo: produto não existente no mercado. 

 A inovação no setor é sinônimo de compromisso com o bem estar da população.  

As mudanças no mercado têm levado as empresas a buscarem estratégias 

compatíveis a essa realidade e que sejam capazes de diferencia-las neste novo 

contexto. A competitividade pode ser incrementada através de investimentos e 

esforços em gestão que busquem melhorar a capacidade criativa, a tomada de 

decisão e o emprego de melhores técnicas e métodos produtivos (LAIDENS, 2007). 

Para Chiavenato (2005), a atividade humana necessita mudar de ações repetitivas e 

imitativas para ações criativas e inovadores. Para isso, as empresas precisam deixar 

de enxergar seus colaboradores como fornecedores de mão de obra e promove-los 

à categoria de fornecedores de conhecimento. 

Um dos principais processos da GC na Indústria de Alimentos é o Processo de 

Desenvolvimento de Produtos (PDP). 

\ 

GRÁFICO 2 - Porcentagem de empresas que implementaram inovação de algum tipo no 

período 2001-2003. 

Fonte: (IBGE): PINTEC 2003 adaptado de Natume (2007) 
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2.4 PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS  

 

 

Timmons (1990) apud Deitos (2002) considera as pequenas empresas um dos 

principais agentes do desenvolvimento econômico, sendo a geração de empregos 

mais estáveis e as criações de inovações tecnológicas as mais significativas 

contribuições destas empresas para o desenvolvimento. 

O SEBRAE- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (2012), o 

critério de classificação de porte das empresas seguindo a Lei Geral das Micro e 

Pequenas Empresas – Lei Complementar 123/06  é o seguinte: 

Porte Receita Bruta Anual 

Empreendedor Individual Até R$60.000,00 

Micro empresa ME Até R$ 360.000,00 

Empresa de Pequeno Porte EPP Até R$ 3.600.000,00 

Tabela 1- Classificação das empresas quanto a Receita Bruta Anual 

Fonte: Autoria Própria (2012)  

 

Porte Indústria Comércio e Serviços 

Micro Até 19 empregados Até 9 empregados 

Pequena De 20 a 99 empregados De 10 a 49 empregados 

Média De 100 a 499 empregados De 50 a 99 empregados 

Grande Mais de 500 empregados Mais de 100 empregados 

Tabela 2- Classificação das empresas quanto ao Número de Empregados 

Fonte: Autoria Própria (2012) 

 

Em termos estatísticos, esse segmento empresarial representa 25% do Produto 

Interno Bruto (PIB), gera 14 milhões de empregos, ou seja, 60% do emprego formal 

no país, e constitui 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais existentes, 

respondendo ainda por 99,8% das empresas que são criadas a cada ano, segundo 

dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2004). 
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As Micro ou Pequenas empresas são de pequeno porte ou pequena dimensão e a 

reunião de uma série de características são descritas por Borinelli (1998): 

· A estrutura organizacional é simples e nem sempre definida claramente; 

· É reduzido o número de diretores, com a centralização de decisões no 

dirigente principal; 

· Satisfazem mais facilmente as necessidades de especialização; 

· Os recursos são altamente limitados; 

· O acesso às fontes de capital de giro e às inovações tecnológicas falta ou é 

difícil; 

· É pequeno o número de funcionários em relação ao setor de atividade; 

· Absorvem significativa parcela de mão de obra, especialmente a não 

qualificada; 

· O recrutamento e a manutenção de mão de obra são difíceis; 

· Proprietários e administração são interdependentes, isto é, há um estreito 

vínculo entre o empreendedor (proprietário) e a empresa, acarretando que, 

em grande número de casos, o empreendedor (suas crenças, valores e 

personalidade) e o empreendimento se confundem; 

· Não dominam o setor onde operam; 

· Possuem, normalmente, alto grau de complementaridade e/ou subordinação 

às empresas de grande porte; 

· a margem de erro aceitável é bastante pequena. 

 

2.4.1 Inovação Tecnológica nas Pequenas e Médias empresas 

 

 

O objetivo de aumentar lucros, reduzir custos e expandir mercados, são os principais 

fatores que levam as empresas a buscarem inovação. 

Tecnologia e Inovação não são necessariamente as duas faces de uma moeda, 

embora estejam rigorosamente ligadas. Uma tecnologia pode se apresentar de 

diferentes formas; pode ser um produto tecnológico, um processo tecnológico ou em 
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um tipo incorporado no outro, um conhecimento ou um modelo conceitual pronto pra 

ser produzido (conhecimento explicitado em patentes, relatórios de pesquisa 

aplicada, manuais, etc.) Trabalhar com a tecnologia tangível é mais simples do que 

tratar do intangível que está incorporado em um produto, processo etc. 

(CYSNE,2005) 

O termo “inovação tecnológica” é relativamente novo e sua definição conceitual 

ainda é bastante discutida. Apesar disso, já circula nos meios acadêmico e 

empresarial, ganhando credibilidade e sendo usada em documentos, projetos de 

pesquisa e notícias de jornais (RIGHETTI; PALLONE, 2007).  

De acordo com a PINTEC, Pesquisa de Inovação Tecnológica feita pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2007), “a inovação tecnológica se refere 

a produto e/ou processo novo (ou substancialmente aprimorado) para a empresa, 

não sendo, necessariamente, novo para o mercado/setor de atuação, podendo ter 

sido desenvolvida pela empresa ou por outra empresa/instituição”. A pesquisa do 

IBGE também distingue a inovação para o mercado nacional, para inovação de 

produto ou de processo. 

O processo de inovação tecnológica envolve uma gama de fases, passos e 

atividades que vão se expandindo a partir de novas ideias, através de aplicações 

práticas bem sucedidas dessas mesmas ideias, a transferência de tecnológica entre 

organizações ou indivíduos é apenas uma parte do processo, muito embora em 

algumas situações, seja sua parte crítica. Este processo constitui o contexto maior 

no qual os programas de transferência de tecnologia necessariamente tem que 

operar isto se a meta for transformar novos conhecimentos e novas tecnologias em 

produtos competitivos no emergente mercado global (CYSNE, 2005).  

Estudos recentes indicam que existem limitações no desempenho competitivo 

dessas empresas, que são comuns também entre empresas de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, tais como máquinas obsoletas, devido as 

dificuldades em obter créditos; administração inadequada e dificuldades de 

comercialização de seus produtos em novos mercados (ROVERE,2001). 

Ainda segundo o mesmo autor enquanto as grandes empresas têm vantagens 

materiais para gerar e adotar inovações, devido à sua maior capacidade de P&D, as 

pequenas e médias empresas têm vantagens comportamentais relacionadas à sua 
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maior flexibilidade e capacidade de adaptação a mudanças no mercado. Em geral as 

empresas menores têm atividades diversificadas e estruturas flexíveis favorecendo-

as com respostas rápidas a mudanças no mercado. Além disso, estas empresas 

podem operar em nichos que apresentam uma alta taxa de inovação e seu o 

ambiente induz a uma maior motivação dos empregados em desenvolver a 

produtividade e a competitividade através de inovações. 

A intensidade e a forma de inovar estão fortemente atreladas à sua área de 

atividade e aos seus objetivos globais. Então, as PME’s apresentam características 

distintas:  

 

Figura 2 - Tipos de PME’s inovadoras 
Fonte: adaptado por Deitos (2002) 

 

As PMEs high tech pertencem aos setores de alta tecnologia, pode-se dizer que a 

tecnologia constiui-se no seu objeto de negócio. Já as low tech constituem se 

naquelas que realizam inovações de natureza incremental e investem pouco em 

desenvolvimento de tecnologia, considerando ate o processo científico como 

exógeno à empresa, quando se tratando das PMEs tradicionais (DEITOS, 2002). 

Ainda segundo o mesmo autor propiciar um ambiente favorável à capacitação 

tecnológica e a inovação é de fundamental importância.  cita um estudo realizado 

pela Fundación Cotec que identifica os fatores descritos na tabela abaixo como 

determinantes para o êxito no processo de inovação. 
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Quadro 2- Fatores determinantes para o êxito no processo de inovação na empresa. 

Fonte: Autoria Própria (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores Internos Fatores Estruturais Fatores de Entorno 

 

1- Existência de uma 
comunicação rápida e efetiva; 

2- Manutenção de uma 
adequada vigilância 
tecnológica e comercial; 
integração e cooperação de 
todos os departamentos e 
áreas funcionais da empresa; 

3- Utilização de métodos de 
controle e planejamento que 
permitam a constante 
avaliação dos projetos; 

4- Sensibilidade para reagir às 
novas demandas do mercado; 

5- Oferta de boa assistência 
técnica aos clientes. 

 

1- Compromisso real por parte 
da direção com o 
desenvolvimento de 
inovações; 

2- Direção dinâmica e aberta a 
novas ideias, que aceite risco 
inerente à realização de 
inovações; 

3- Manutenção de uma 
estratégia inovadora em longo 
prazo; 

4- Estrutura organizacional 
dinâmica e flexível. 

 

1- Existência de redes de 
serviços científico-
tecnológicos; 

2- Proximidade de parques 
tecnológicos; 

3- Estabelecimentos de redes 
de cooperação com centros de 
investigação e universidades; 
cooperações entre empresas; 

4- Existência de políticas 
públicas de apoio à inovação 
tecnológica; 

5- Existência de adequados 
sistemas de proteção a 
propriedade indústria; 

6- Acesso à fontes de 
financiamentos. 
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 3 METOLOGIA 

 

 

3.1 METODO DE PESQUISA 

 

 

No presente trabalho como primeiro passo foi feita a observação e 

constatação de quais são as formas de gerenciamento das tecnologias e inovações 

que são utilizadas em uma pequena empresa de bebidas da região de Ponta 

Grossa- Paraná. A seguir foram feitas as comparações e relações existentes entre 

as respostas dos funcionários e responsáveis pela empresa no que diz respeito ao 

objeto de estudo. E então serão feitas as classificações resultantes da pesquisa. 

Foi empregado o método indutivo que para Lakatos e Marconi (2001) citado 

por Natume (2007) parte- se de um dado constatado para a generalização e tem 

como objetivo a constatação de que as conclusões finais são muito mais amplas que 

o previsto. Para os autores, três elementos são fundamentais para a realização 

deste método: a observação dos fenômenos, a descoberta da relação entre eles e a 

generalização da relação. 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Segundo Vasconcelos (2002), para se iniciar uma pesquisa é importante ter claro o 

tipo de abordagem que se pretende fazer, com isto é que dará o nível de 

abrangência no enquadramento do objeto a ser pesquisado, os diferentes tipos de 

objetos e fontes a serem investigados, os diferentes tipos de dados e análise e os 

diferentes tipos de objetivos, aplicações e conhecimentos envolvidos. 

 

3.2.1. Quanto à natureza 

Considerando o conceito colocado por esse autor a pesquisa classifica-se, como 

uma pesquisa aplicada, onde o pesquisador é levado pela necessidade de contribuir 

de forma prática, relativamente imediata no intuito de soluções para problemas reais 
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e no caso particular desta pesquisa o objetivo é que a partir dos resultados obtidos, 

identificar o posicionamento da empresa perante as práticas de gestão de inovação, 

auxiliando na comparação com outras empresas ou em futuros trabalhos 

acadêmicos. 

 

3.2.2 Quanto à forma de abordagem do problema 

Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa pode ser classificada como 

quantitativa na análise do questionário aplicado.  

 

3.2.3 Quanto aos objetivos 

Considerando os objetivos a pesquisa a ser realizada é do tipo descritiva. Silva e 

Menezes (2004) colocam que neste tipo de pesquisa, ocorre a descrição de 

características de determinada população ou fenômeno ou estabelece relações 

entre os fenômenos estudados. Para este tipo de pesquisa, as técnicas padrões de 

coleta de dados são os questionários e observações sistemáticas. Natume (2007) 

apud de Triviños (1987) descreve que no estudo descritivo, ocorre a definição exata 

dos fatos e fenômenos de determinada realidade e que tem o objetivo de aprofundar 

a descrição dessa realidade. 

 

3.2.4 Quanto aos procedimentos técnicos 

A pesquisa é um estudo de caso por abordar um estudo especificamente sobre a 
gestão da inovação em uma empresa de Alimentos e Bebidas da cidade de Ponta 
Grossa - Paraná. 
Em relação aos procedimentos técnicos  Rodrigo 2008 cita Vilabol para descrever o 

estudo de caso: 

 

 

 

É uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se 
analisa profundamente. Pode ser caracterizado como um estudo 
de uma entidade bem definida, como um programa, uma 
instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade 
social. Visa conhecer o seu “como” e os seus “porquês”, 
evidenciando a sua unidade e identidade própria. É uma 
investigação que se assume como particularística, debruçando-
se sobre uma situação específica, procurando descobrir o que 
há nela de mais essencial e característico.  
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3.3 CRITÉRIOS DE ESCOLHA DA EMPRESA, DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO 

E TAMANHO DA AMOSTRA 

 

 

O critério de escolha da empresa levou em consideração a quantidade de produtos 

inovadores que essa lança no mercado, quando em 2008 lançaram os fermentados 

de amora como uma inovação mundial. Por provavelmente possuir uma área de 

P&D responsável pelo desenvolvimento de inovações e por seus gestores estarem 

direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias 

ou novos serviços.  

 A Adega Porto Brazos está localizada nos Campos Gerais, mas precisamente na 

região de Itaiacoca. Veio através de uma família de imigrantes belgas que trouxeram 

uma tradição (já desaparecida) da  Europa. Na qual avós produziam das amoras 

silvestres, que cresciam naturalmente junto a bosques, uma bebida para esquentar 

durante o rigoroso inverno. Assim  a empresa deu continuidade a essa tradição, 

produzindo em Ponta Grossa, artesanalmente produtos de amora, que hoje são 

únicos no mundo. 

 As amoras são produzidas naturalmente, sem o emprego de agrotóxicos, colhidas 

manualmente e selecionadas uma a uma para a produção de, fermentados de 

amora (vinhos), espumantes,. Possuem ainda uma área para visitação, juntamente 

com degustação e venda de todos os produtos. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Fermentados 

de Amora 

(Vinho) e 

Serviços de 

Turismo 

 

Aguardentes e 

Licores 

 

Geleias e 

polpas de 

amora 

 

Espumante 

Serviço 

Restaurante e 

Eventos 

 

 

Calda de 
amora 

Estudos para 

o lançamento 

de novo 

formato de 

fermentado 

(Cerveja) 

Quadro3: Linha de Produtos Inovadores: 2008-2013 

Fonte: Autoria Própria (2012) 

 A amostra ficou estabelecida em 10 pessoas dentre elas funcionários responsáveis 

pela produção e grupo gestor. 
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3.3. COLETA DE DADOS 

 

 

O questionário aplicado foi adaptado de uma pesquisa de Natume (2007).  

Para a aplicação na presente pesquisa o questionário foi adaptado utilizando 

somente algumas perguntas subjetivas e objetivas. Contendo 8 questões subjetivas 

com enfoque na visão sobre inovação, nos produtos desenvolvidos e na estrutura 

organizacional para processo de desenvolvimento dos produtos (Anexo 1-Roteiro da 

entrevista). 

Em um segundo momento do questionário 1 pergunta objetiva referente às Práticas 

de Gestão de Tecnologia. 

Para a avaliação das Práticas ou Ferramentas de Gestão de Tecnologia e Inovação 

foi destinada a pergunta 9 (Anexo 1 – Roteiro do questionário). Nesta questão foram 

avaliadas as 18 práticas propostas por Temaguide (1999) conforme os critérios: 

1 - Não praticamos 

2 - Não praticamos mas achamos necessário 

3 - Praticamos parcialmente 

4 - Praticamos informalmente 

5 - Praticamos formalmente 

3.2 Aplicação dos questionários 

O questionário foi realizado no mês outubro onde foram feitos basicamente três 

contatos com a empresa. Um primeiro contato por telefone, onde foi feita a 

abordagem da pesquisa, objetivo, aplicabilidade para a empresa. 

A partir disso o questionário foi deixado na empresa para serem aplicados com os 

funcionários e gestores e marcado o dia da volta para o recolhimento dos mesmos. 
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 4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 Segundo Lakatos (2001) e Marconi apud Natume (2007) a importância dos dados 

coletados não está no valor em si,mas em proporcionar-lhes respostas aos objetivos 

inicialmente traçados. A análise e a interpretação, segundo os mesmos, são duas 

atividades diferentes, porém estreitamente relacionadas e, como processo, 

envolvem duas operações: a análise e a interpretação. 

Para melhor estruturação e compreensão dos resultados obtidos da pesquisa, os 

resultados foram analisados em subitens para que, de forma gradativa, fossem 

respondidos todos os objetivos propostos. As informações serão tratadas através de 

uma análise cruzada de informações. Todas as informações e dados coletados 

serão analisados no conjunto para que se possa fazer as necessárias comparações. 

 

4.1 INOVAÇÕES LANÇADAS PELA INDÚSTRIA 

 

Quantidade de produtos lançados no mercado não quer dizer que a empresa seja 

avaliada como inovadora, já que inovação não é apenas um produto novo, mas 

também processos e tecnologias novas ou adaptadas, serviços novos ou 

aprimorados. 

Como observado na pesquisa os respondentes acreditam que sua empresa é 

inovadora pois sempre lança novos produto e que sempre que possível procuram 

opções diferenciadas para seus clientes. Que a inovação é necessária para a 

diferenciação da empresa frente às outras, levando em consideração as tendências 

do mercado. É importante inovar tanto em produtos como em técnicas e 

equipamentos da produção, no relacionamento entre funcionários.  

O número de produtos lançados no ultimo ano pela empresa foram 4. A empresa 

produz produtos a base de amora, naturais e sem conservantes, preservando a 

qualidade visando o consumidor. Como produto inédito para o mercado a calda de 

amora. 
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4.2 ESTRUTURA E INVESTIMENTO EM P&D E PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS 

 

Quanto a existência ou não de uma área de P&D os entrevistados responderam que 

não existe uma área formalizada, com responsáveis e formação especifica para o 

desenvolvimento de novos produtos. 

Apontam o próprio dono como o que desenvolve e testa os novos produtos e o 

melhoramento e aprimoramento dos já existentes a pedidos dos clientes e através 

de estudos. 

Foi possível notar que, mesmo se tratando uma pequena empresa e não possuindo 

uma área estruturada de P&D, apresenta uma grande capacidade de inovação de 

produtos como de processo produtivo. Nota-se claramente uma visão voltada ao que 

o cliente está buscando, desenvolvendo novos produtos ou um simples 

aprimoramento do produto já comercializado. 

 

4.3 GRAU DE CONTRIBUIÇÃO DAS PRÁTICAS/FERRAMENTAS DE GESTÃO 

DE TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES 

 

A análise das Práticas ou Ferramentas de Gestão de Tecnologias e Inovações teve 

como objetivo verificar como as empresas utilizam, se utilizam e como elas podem 

colaborar para o processo de inovação tecnológica. 

Antes de dar início especificamente a cada prática, foi questionado aos 

entrevistados sobre o conhecimento das Práticas de GTI. Dentre os 10 entrevistados 

apenas 1 demonstrou conhecimento sobre o assunto respondendo a questão 

definindo-a como a maneira de administrar uma empresa com base no P&D, 

aquisição de novos equipamentos, desenvolvimento de novos produtos, entre 

outros. 

No questionário os respondentes deveriam classificar as ferramentas segundo o 

grau de utilização dentro da empresa em:  

1- Não praticamos 

2- Não praticamos, mas achamos necessário 
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3- Praticamos Parcialmente 

4- Praticamos Informalmente 

5- Praticamos Formalmente 

 

O resultado foi obtido a partir das médias das respostas e está apresentado no 

quadro a seguir: 

 

Ferramentas Grau de Utilização na empresa 

Análise de mercado 4 

Prospecção tecnológica 3 

Análise de patentes 4 

Benchmarking  4 

Auditoria Tecnológica 5 

Gestão de Propriedade Intelectual 5 

Gestão Ambiental 4 

Gestão de projetos  5 

Avaliação de Projetos 4 

Gestão de Portfólio 5 

Networking 5 

Criatividade 5 

Criação de equipe 5 

Gestão de mudança 5 

Produção enxuta 5 

Gestão de interfaces 5 

Melhoria contínuas 5 

Análise de valor  5 

 

Quadro 4: Utilização das Ferramentas de GTI 

Fonte: Autoria Própria (2012) 
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Gráfico3: Classificação do uso das Práticas de GTI pela empresa pesquisada. 

Fonte: Autora (2012) 
 
 

Quanto ao grau de utilização das dezoito Práticas de GTI utilizadas pela empresa 

pesquisada, no gráfico pôde-se verificar que a maioria das ferramentas são 

amplamente utilizadas.  

Dentre as praticadas formalmente estão análise de Valor, Melhoria Contínua, Gestão 

de Interfaces, Produção Enxuta, Gestão de Mudança, Criação de Equipe, 
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Criatividade, Networking, Gestão de Portfólio, Gestão de Projetos, Gestão Ambiental 

e Gestão Propriedade Intelectual. 

Já a Avaliação de projetos, Auditoria Tecnológica, Benchmarking, Análise de 

patentes e Análise de mercado aparecem como praticadas informalmente. E apenas 

a Prospecção Tecnológica é praticada parcialmente. 

 Resultado parecido encontrou-se no estudo de Natume (2007) onde o autor 

verificou que as práticas mais amplamente utilizadas pelas empresas pesquisadas 

em seu estudo foram: gestão de portfólio, gestão ambiental e avaliação de projetos. 

E as menos utilizadas foram a Análise de patentes e a Gestão de Propriedade 

Intelectual. 
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 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho mostrou-se de grande valia, pois apresentou a importância das 

inovações tecnológicas perante as constantes mudanças que cercam o setor da 

Indústria de Alimentos e Bebidas. As grandes inovações presentes no setor ocorrem 

principalmente na área de formulação de ingredientes e aditivos, alimentos 

funcionais, transgênicos e embalagens. 

Estas mudanças exigem das organizações um maior comprometimento e 

investimento na melhoria da gestão, aprimorando a capacidade criativa, a tomada de 

decisão e o emprego de melhores técnicas e métodos produtivos visando à inovação 

em seus produtos. 

Constatou-se através do questionário aplicado na empresa de pequeno porte que 

mesmo não possuindo uma Gestão Tecnológica de Inovação formal e estruturada, a 

empresa utiliza muitas ferramentas, destacando-se em função das respostas 

apreendidas a Gestão de mudança, por ser a que mais auxilia do processo de 

inovação.  Seus membros gestores estão intensamente preocupados com a 

inovação de seus produtos e processos visando crescimento mundial sua marca e 

satisfação cada vez maior por parte de seus clientes. 
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ANEXO 1 – ROTEIRO DO QUESTIONARIO COM PERGUSNTAS SUBJETIVA E 
OBJETIVA 

 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

DIRETORIA E PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO INDUSTRIAL 

CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 

 

 

DIAGNÓSTICO DA GESTÃO DA INOVAÇÃO 

 

EMPRESA: 

______________________________________________________________ 

 

Responsável pelo 

preenchimento:____________________________________________ 

Cargo: _____________________________Tempo no cargo: _____________  

Formação: _________________________ 

E-mail: _____________________________ 

Data: ___/___/____ 

 

1) Qual sua visão ou opinião sobre a inovação dentro da empresa? 

2) Considera sua empresa inovadora? 

3) Os produtos de sua empresa são inovadores? 

4) Como é a estrutura organizacional da empresa? (Se existe uma área de P&D, se 

esta está formalizada, a quem está subordinada, nº de funcionários, formação 

específica...). 

5) A empresa investe em um processo de P&D estruturado e formalizado? 

6) Como ocorre o processo de desenvolvimento de novos produtos? 



48 

7) No último ano, quantos produtos foram lançados no mercado? 

8) Algum produto foi considerado inédito no mercado? 

9) Conhece o que são as Práticas ou Ferramentas de Gestão de Tecnologia e 
Inovação? Se sim, faça uma breve definição. 

 

 

 



49 

 

 




