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RESUMO 
 

 

Esse estudo investiga como a aprendizagem organizacional pode influenciar a 
inovação em produtos nas empresas de base tecnológica. As empresas estudadas 
estão localizadas no Arranjo Produtivo Local Eletroeletrônico, conhecido 
informalmente como Vale da Eletrônica, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Minas 
Gerais. O arcabouço teórico envolve a exploração dos temas principais: 
aprendizagem organizacional e inovação. A decisão em estudar algumas empresas 
localizadas nessa cidade se deu por este ambiente ser composto de uma estrutura 
voltada à produção de conhecimentos tecnológicos dotados de inovações. Como 
objetivos específicos, esta pesquisa busca identificar as formas, fontes e o processo 
de aprendizagem organizacional que influenciaram as inovações apresentadas pelas 
empresas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo. 
Os dados empíricos foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas a 
proprietários e gestores das empresas. O resultado evidenciou que formas e fontes 
internas e externas de aprendizagem e a proximidade da academia como 
coadjuvante no desenvolvimento das inovações contribuíram e influenciaram a 
inovação de produtos responsáveis pelo aumento de vantagem competitiva nas 
empresas. Esse estudo também permitiu apontar a relevância e a contribuição da 
aprendizagem organizacional na inovação de produtos e abre caminhos para 
estudos em outras empresas de base tecnológica. 
 

 

Palavras-chave: aprendizagem organizacional, inovação, inovação tecnológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 

This study investigates how organizational learning can influence innovation in 
products in technology-based companies. The companies studied are located in 
Local Productive Arrangement Electronics, informally known as the Electronic Valley, 
in the city of Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. The theoretical framework 
involves the exploitation of main themes: organizational learning and innovation. The 
decision to study some companies located in this town is justified due to the fact this 
environment consists of a structure dedicated to the production of technological 
expertise with innovations. As specific objectives, this research seeks to identify 
shapes, fonts and the process of organizational learning that influenced the 
innovations presented by the companies. It is a qualitative, exploratory and 
descriptive research. The empirical data was collected through semi-structured 
interviews to owners and managers of companies. The result showed that shapes 
and internal and external sources of learning and the proximity of the academy as 
adjuvant in the development of innovations contributed and influenced the product 
innovation responsible for the increase of competitive advantage in business. This 
study also allowed point the relevance and contribution of organizational learning in 
product innovation and open paths to studies in other technology-based companies. 
 

 

Keywords: organizational learning, innovation, technological innovation. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 As modificações no cenário socioeconômico nas últimas décadas envolvem 

grandes preocupações nas organizações, que estão cada vez mais cercadas de 

desafios, principalmente a constante competitividade imposta pela concorrência e 

exigência dos consumidores. 

 

 Nas empresas surge a necessidade de buscar a diferenciação. Se é difícil 

obter uma vantagem competitiva atualmente, pode ser ainda mais árduo sustentá-la. 

É necessário antecipar-se à concorrência e manter-se à frente com produtos 

inovadores.  Desenvolver vantagem competitiva frente à grande concorrência que 

conduz as organizações a procurarem alternativas objetiva atender aos desafios que 

são impostos pelas rápidas transformações da sociedade pós-industrial. 

 

 Schein (1993) sugere que, para as organizações conseguirem sobreviver é 

necessário que aprendam a adaptar-se rapidamente, ou então acabarão por sair do 

processo de evolução econômica.   

 

 Na economia global e dinâmica como a que se apresenta atualmente, surge a 

necessidade das organizações, grandes ou pequenas, de inovar. Os consumidores 

estão muito mais exigentes e esclarecidos e as mudanças tecnológicas acontecem 

de maneira cada vez mais veloz. Nesse sentido, a inovação de produtos tornou-se 

indispensável e consequentemente, fator de sobrevivência das organizações 

(VARGAS; BIRRER; MINELLO, 2012). 

 

 O termo inovação foi disseminado como fator propulsor de competitividade a 

partir das ideias de Schumpeter, no começo do século XX. Esse autor conceituou 

inovação como sendo a exploração de algo novo e rentável ao qual ocorre seguindo 

um processo de “destruição criativa”, em que velhos elementos dão lugar a novos, a 

fim de gerar algo novo ou melhorado (SCHUMPETER, 1961).  
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 Com as ideias de Schumpeter, as organizações e o próprio mercado 

passaram a vislumbrar na inovação uma via necessária de desenvolvimento, por 

meio da qual era possível acompanhar as mudanças no mercado, melhor 

compreender os aspectos evolutivos que as empresas deveriam adquirir para se 

manterem competitivas e interligar as ações internas com as demandas do ambiente 

de negócios.  

 

 O cenário de crescente competitividade entre empresas e entre nações 

provoca a necessidade constante de se verificar e examinar modelos de gestão, 

formas de inserir-se ou permanecer nesse ambiente repleto de mudanças 

constantes (FLEURY; FLEURY, 2011). Dessa forma, entende-se que mudança e 

inovação tornaram-se quesitos indispensáveis para a sobrevivência e o sucesso das 

empresas. 

 

 O conhecimento faz um papel crucial como recurso produtivo na geração, e 

no processo da inovação, devido às grandes transformações da economia. As 

organizações são desafiadas a gerarem e transformarem conhecimentos em novos 

produtos, novos processos, novos insumos, novas combinações de fatores, novos 

métodos de gestão e novas formas de aproximação a mercados tradicionais e não 

tradicionais. 

 

  Nesse contexto, a aprendizagem organizacional surge como um processo. 

Indivíduos e organizações podem reestruturar competências antigas e adquirir novas 

competências, ampliando seus patrimônios intelectuais e suas capacidades de fazer 

e de responder às novas e contínuas demandas dos mercados de trabalho e de 

bens e serviços. 

 

A aprendizagem organizacional tem sido interpretada como um recurso ou 

uma estratégia para se desenvolver vantagem competitiva nas organizações. Num 

ambiente de mudanças rápidas, pode ser vista como um processo decorrente de 

interações e relações entre os indivíduos que se esforçam para se adaptarem e 

sobreviverem às incertezas do mundo competitivo (SENGE, 2013). Neste sentido, a 

aprendizagem organizacional é um conceito que passou a ter grande importância no 

domínio das ciências organizacionais (FLEURY; FLEURY, 2011). 
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Crossan, Lane e White (1999) argumentam que a aprendizagem 

organizacional compreende os níveis individual, grupal e organizacional e 

consideram que a aprendizagem vai do nível individual ao organizacional, através de 

um processo de intuição, interpretação, integração e institucionalização. Intuir e 

interpretar ocorrem no nível individual, integrar e interpretar ocorrem em nível de 

grupo, e integrar e institucionalizar se manifestam no âmbito organizacional.   

 

 Lastres e Cassiolato (2005), sob a perspectiva interorganizacional, defendem 

a existência de formas e fontes de aprendizagem internas e externas, e que em 

ambientes de tecnologia essa aprendizagem esteja mais relacionada ao processo de 

inovação. 

 

 

DELIMITAÇÃO DA PESQUISA E JUSTIFICATIVAS 
 

 

 O setor eletroeletrônico é um dos que mais se destaca na realidade 

econômica atual. Permeia a maioria dos setores industriais, sendo o principal difusor 

de inovações, de produtividade, de redução de custos e de preços. É considerado 

um dos mais dinâmicos e de maior crescimento no Brasil, apresentando grandes 

volumes de importação, níveis de exportações e emprego em ascensão, 

faturamento crescente ao longo dos anos, além de contar com importantes 

incentivos do governo (FIEMG, 2007). 

 

 Na cidade de Santa Rita do Sapucaí, em de Minas Gerais, existem pequenas, 

médias e grandes empresas de base tecnológica inseridas no Arranjo Produtivo 

Local (APL) denominado “Vale da Eletrônica”, considerado no cenário econômico 

mundial como um dos principais difusores da inovação. 

 

 São empresas operantes nos setores eletroeletrônicos, de informática e de 

telecomunicações, onde sempre procuram inovar em produtos e serviços. Vários 

fatores como melhoria na rede de transporte, sistema de comunicação, a presença 

de escolas e também centros de pesquisas, que formam mão de obra especializada, 
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e por estar próxima de grandes capitais, como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de 

Janeiro, se mostram atraentes para a instalação de empresas de tecnologia, 

telecomunicações, informática e eletrônica.  Santa Rita do Sapucaí é uma das 

pioneiras nas pesquisas, produção de conversores e na transmissão de sinal no 

contexto do sistema da TV Digital (FIEMG 2007). Existe uma vocação para 

inovação, onde cerca de 10% do faturamento é investido em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação dentro desse polo tecnológico (GOVERNO DE MINAS, 

2007). 

 

 Com base no que foi apresentado, este trabalho objetiva estudar como o 

fenômeno da aprendizagem organizacional influencia na inovação de produtos no 

“Vale da Eletrônica”, em Santa Rita do Sapucaí, no estado de Minas Gerais. 

 

 A inovação pode estar ligada ao desenvolvimento da capacidade humana, 

onde as pessoas representam a inteligência no processo de geração de 

conhecimento. Neste âmbito, pode ser possível entender que as organizações 

necessitam aprender mais rápido que a concorrência, buscando sempre alternativas 

de desenvolvimento, agindo com presteza e agilidade no intuito de adotar ações 

inovadoras em sua gestão (PRANGE, 2001; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2001). 

 

 Tendo em vista o tema proposto de se estudar como se dá a influência da 

aprendizagem organizacional no contexto da inovação em produtos no Vale da 

Eletrônica, e ao observar o interesse e a preocupação dos gestores dessas 

empresas com o desenvolvimento de inovações para se manterem num mercado 

altamente competitivo, entende-se que isso possa ser importante para aprofundar a 

discussão sobre o tema ‘aprendizagem e inovação’ no mundo acadêmico e 

profissional. Pode também enriquecer a literatura no campo dos estudos sobre 

sistemas de inovação e aprendizagem organizacional na tentativa de auxiliar a 

prática organizacional. 
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 Se considerarmos a inovação como algo que trará vantagem competitiva para 

a sobrevivência das empresas de base tecnológica, pode-se alegar que a 

aprendizagem organizacional é um processo impreterível e estratégico para o 

desenvolvimento das inovações. Neste contexto, essa pesquisa buscará responder 

a seguinte questão: 

 

 

 “Como a aprendizagem organizacional influencia na inovação de produtos nas 

 empresas do vale da eletrônica”? 

 

 

 

OBJETIVOS  
 
 

De acordo com o disposto anteriormente, esse trabalho tem como objetivo 

geral verificar a influência da aprendizagem organizacional na inovação em 

produtos.  

 

 

Objetivos Específicos  
 

 

1. Identificar os níveis, dimensões e processos de aprendizagem 

organizacional ocorridos na inovação de produtos em empresas do “Vale 

da Eletrônica”. 

 

2. Apresentar as formas e fontes de aprendizagem que se manifestam e 

influenciam as inovações nas empresas do “Vale da Eletrônica”. 
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As figuras a seguir sintetizam os objetivos, o referencial teórico e estrutura do 

trabalho: 

 

Figura 1 – Síntese dos Objetivos e Referencial Teórico 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 2 – Estrutura do Trabalho  
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

 Este trabalho é estruturado em três capítulos, além da introdução e 

considerações finais. No primeiro, se encontra a fundamentação teórica sobre 

aprendizagem organizacional e inovação. O segundo capítulo apresenta os 

procedimentos metodológicos, instrumentos de coleta de dados, perfil dos 



21 

 

participantes e apresentação do local da pesquisa. A sistemática de tratamento e 

análise dos dados para alcançarmos os objetivos propostos é apresentada no 

terceiro capítulo. 

 

 

 
DEFINIÇÃO DE TERMOS 
 

 

Para um melhor entendimento do trabalho apresenta-se a seguir definições 

de temas que serão abordados no decorrer da pesquisa: 

 

Aprendizagem – É um processo de mudança, resultante de prática ou 

experiência anterior, que pode vir, ou não, a manifestar-se em uma mudança 

perceptível de comportamento (FLEURY; FLEURY, 2011, p.19). Vista como chave 

para tornar as organizações mais democráticas, mais receptivas à mudança, onde 

os indivíduos possam crescer e se desenvolver (STARKEY,1997). 

 

Aprendizagem organizacional – Um processo contínuo de apropriação e 

geração de novos conhecimentos nos níveis individual, grupal e organizacional, 

alicerçado em uma dinâmica de reflexão e ação sobre as situações problema e 

voltado para o desenvolvimento de competências gerenciais (ANTONELLO, 2005). 

 

 Inovação - inovação pode ser definida como "a criação de qualquer produto, 

serviço ou processo que seja novo para uma unidade de negócios" (STARKEY, 

1997 p.168). 

 

Inovação tecnológica - Uma inovação tecnológica de produto é a 

implantação ou comercialização de um produto com características de desempenho 

aprimoradas, de modo a fornecer objetivamente ao consumidor produtos e serviços 

novos ou aprimorados. Ela pode envolver mudanças de equipamento, recursos 

humanos, métodos de trabalho ou uma combinação destes (OECD, 2005). 
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Vantagem Competitiva - Maneira pela qual as empresas, por intermédio 

das iniciativas, atitudes de inovação, traçam estratégias e impõem barreiras que 

dificultam ações que podem ser copiadas pelos concorrentes, por um longo período 

de tempo (PORTER, 1999).  

 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

1.1 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 
 
 
 Com a aceleração da concorrência, as últimas décadas têm sido marcadas 

por grandes transformações socioeconômicas, levando as organizações a pensarem 

em mudanças constantes para se manterem competitivas. 

 

  As organizações procuram se adaptar à nova realidade tanto pelo 

conhecimento adquirido ao longo de sua história quanto pela aprendizagem 

constante em executar novas tarefas, com vista a acompanhar o mercado (SENGE, 

2013). Podemos considerar a aprendizagem organizacional como um processo por 

meio dos quais indivíduos e organizações podem se reestruturar, ampliar seus 

conhecimentos e suas capacidades de fazer e de responder às novas e contínuas 

demandas dos mercados de trabalhos, de bens e serviços. 

 
 O mundo atual convive com um excesso de informações que fazem com que 

as empresas precisem desenvolver novas habilidades e aprender a aprender. O 

tema aprendizagem organizacional tem despertado interesse de estudiosos de 

diversas outras áreas, em especial daqueles vinculados ao campo de estudos 

organizacionais, ao qual se estudava tradicionalmente essa temática em áreas como 

Psicologia e Educação (SILVA, 2009). 

 

 Senge (2013) adverte que o domínio das técnicas de inovar e criar devem ser 

contínuos nas organizações, pois contribui para sua evolução, resultando em 
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vantagem competitiva imprescindível para sobreviver no mercado global em 

constante evolução e que o ambiente de competitividade impõe melhoria contínua. 

O mesmo autor propõe que as empresas necessitem aprender a aprender mais 

rápido, para se manterem competitivas, adaptar seus processos de raciocínio, de 

ação e habilidades de inovar e criar. 

 

  Prange (2001) relatou que a aprendizagem organizacional foi citada, 

inicialmente, na década de 1950. O mesmo autor fez menção aos trabalhos de 

Argyris, Cangelosi e Dill, Cyert e March, na década de 1960, bem como aos 

trabalhos de Argyris e Schön, Duncan e Weiss, March e Olsen. Na década seguinte, 

artigos e livros começaram a serem produzidos regularmente, enquanto que na 

década de 1990 as publicações triplicaram, demonstrando o crescente interesse e o 

avanço das pesquisas sobre o tema (CROSSAN; GUATTO, 1996; PRANGE, 2001). 

 

 A partir desse período o volume de estudos sobre o tema aumentou 

consideravelmente e essa progressão deu margem a esforços de pesquisadores no 

sentido de revisar a literatura sobre aprendizagem, como é o caso de Fiol e Lyles, 

(1985) Huber, (1991); Dodgson, (1993); Miller, (1996); Easterby-Smith, (1997); 

(ANTONELLO; GODOY, 2011 p. 32). Nesse sentido, a literatura existente sobre este 

tema promoveu forte relação entre aprender e mudar, implicando na procura e 

compreensão de como os indivíduos, o grupo e a organização, decidem e agem ao 

se defrontarem com as rotinas desafiadoras relacionadas às atividades de trabalho. 

 
 A ênfase nesse conceito e sua retomada são atribuídas ao forte 
 valor  explicativo que apresenta para processos de mudança 
 organizacional, lembrando-se que a preocupação em favorecer 
 aprendizagens emerge em um contexto competitivo no qual a 
 inovação em produtos e processos é nuclear à sobrevivência de 
 organizações. Com alto valor explicativo e analítico, paradoxalmente, 
 o conceito de aprendizagem organizacional não se reverte 
 facilmente em prescrições para a ação, deixando em aberto, na 
 literatura acadêmica, a questão de como, afinal, promover 
 aprendizagem organizacional (SOUZA, 2004). 
 

  Os conceitos de aprendizagem organizacional compreendem uma larga 

amplitude de diferenciação entre os autores e abordagens distintas. Alguns 

focalizam a relação entre aprendizagem individual e organizacional (KIM, 1993). 

“Garvin (1993) destaca que as organizações que aprendem devem estar 
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capacitadas a criar, adquirir e transferir conhecimentos e, em modificar 

comportamentos para refletir estes novos conhecimentos e insights” (FLEURY; 

FLEURY, 2011, p. 21). Já Fiol e Lyles (1985), postulam que a aprendizagem envolve 

um processo de aperfeiçoamento das ações por meio de melhor conhecimento e 

compreensão.  

 

  Segundo Starkey (1997), a aprendizagem é vista como a chave para tornar as 

organizações mais democráticas, mais receptivas à mudança e para criar 

organizações em que os indivíduos possam crescer e se desenvolver (SILVA, 2009, 

p. 101).  

 

O tema aprendizagem organizacional é um assunto bastante pesquisado, 

porém, ainda apresenta lacunas e discussões, o que o torna um tema relevante e 

inacabado conforme aponta Antonello e Godoy (2011). Crossan, Lane e White 

(1999) relataram que existe uma falta de congruência com o fato de diferentes 

pesquisadores terem aplicado o conceito de aprendizagem organizacional a 

diferentes domínios do conhecimento, desenvolvendo diferentes perspectivas.  

  

  Vale ressaltar que a aprendizagem tem sido estudada em várias áreas 

incluindo a Educação, a Psicologia, a Sociologia, a História e a Antropologia. Tais 

estudos têm fornecido teorias e conceitos que explicam a aprendizagem como um 

processo, uma necessidade para o conhecimento. “Pesquisadores e práticos 

procuram compreender como, por que, quando, onde e o que nós aprendemos, 

assim como seus efeitos em nós e em nossa aprendizagem” (SILVA, 2009, p. 101). 

 

 Em virtude da necessidade de querer encontrar alguns aspectos básicos 

relacionados à conceituação, alguns autores relataram que a aprendizagem 

organizacional pode envolver: 

 

• Processo em termos de continuidade, que pode se iniciar no nível 

individual e passa pelo grupo até o nível da organização, 

institucionalizando novas práticas, sistemas ou processos, podendo existir 

uma multidirecionalidade implicando na geração do aprendizado por meio 



25 

 

do nível da organização, passando pelo nível de grupo até o nível 

individual (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). 

 

• Transformação relacionada à mudança de atitude. A aprendizagem é um 

processo de mudança resultante da prática ou experiência anterior, que 

pode vir, ou não, a manifestar-se em uma mudança perceptível de 

comportamento. O termo aprendizagem organizacional é definido como 

“processo multi nível de interação entre indivíduos e grupos, com troca de 

conhecimentos que resultam em mudança e adaptação organizacional” 

(FLEURY; FLEURY, 2011, p. 19). 

 

• O grupo pela ênfase no coletivo; a aprendizagem organizacional consiste 

de ações inter-relacionadas de indivíduos, ou seja, uma inter-relação 

ponderada que resulta numa mente coletiva (FLEURY; FLEURY, 2011). 
 

• A criação e a reflexão sob a ótica da inovação e conscientização; o 

resultado da aprendizagem organizacional é um sistema integrado de 

ação-resultado (SENGE, 2013). 

 

• A ação com fins de adquirir e disseminar o conhecimento, tendo como 

referência uma visão pragmática. Aprendizagem organizacional significa o 

processo de aperfeiçoar ações por meio de melhor compreensão e 

conhecimento (FIOL; LYLES, 1985). 

 

Analisando esses princípios pode-se dizer que a aprendizagem 

organizacional pode ser vista como um processo por envolver pessoas e suas 

interações (BITENCOURT, 2001). 
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1.1.1 Aprendizagem Organizacional (AO) X Organização de Aprendizagem (OA) 
 
 
 Apresenta-se a seguir algumas definições dos termos “Aprendizagem 

Organizacional’ e “Organização de Aprendizagem”: 1) Organização de 

Aprendizagem apresenta uma abordagem mais técnica (prescritiva), preocupada 

com o desenvolvimento de modelos normativos e metodologias para criar processos 

de aprendizagem e a sua mensuração nas organizações. 2) Aprendizagem 

Organizacional se dedica a entender a natureza e processo de aprendizagem nas 

organizações compreendendo, assim, uma abordagem mais descritiva do fenômeno 

(EASTERBY-SMITH; ARAUJO, 2001). Assim, este trabalho, ao estudar a 

aprendizagem organizacional, pretende deter-se na abordagem descritiva e não 

prescritiva do processo de Aprendizagem Organizacional. 

 

 Para Loiola e Bastos (2003) a diferença das duas vertentes, organização de 

aprendizagem e aprendizagem organizacional, é que no estudo das organizações 

que aprendem, o foco está em questionamentos do tipo “o que”. Descreve os 

sistemas, características e princípios da organização que aprende como uma 

entidade coletiva, sendo desenvolvida principalmente por pesquisadores e 

consultores que estão orientados para a transformação organizacional. 

 

 A aprendizagem organizacional trata do “como” a aprendizagem na 

organização acontece, ou seja, as habilidades e processos de construção e 

utilização do conhecimento apoiados em resultados de pesquisas e preocupados em 

encontrar respostas para as questões: o que é a aprendizagem, quem aprende, qual 

o conteúdo do aprendizado, quais são os mecanismos de promoção da 
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aprendizagem, como ela ocorre e o que provoca nas organizações (PRANGE, 

2001). 

 

 No desenvolvimento da teoria de aprendizagem organizacional é possível 

verificar a multiplicidade de enfoques em relação ao tema. Nesse sentido, alguns 

autores focalizam mais no processo de aprendizagem (organizational learning), 

como ao qual relatam que numa organização que aprende, os colaboradores 

continuamente adquirem e partilham novos conhecimentos e se põem dispostos a 

aplicá-los na tomada de decisões ou no desempenho das suas funções. 

 Crossan, Lane e White (1999) sobre estratégias de mudanças e 

comprometimento: a aprendizagem é um processo de mudança tanto cognitivo 

como comportamental. 

 

 Para Fiol e Lyles (1985) aprendizagem organizacional traduz-se num 

processo de aperfeiçoar ações por meio de um melhor conhecimento e 

compreensão, não sendo simplesmente a soma das aprendizagens de cada 

membro. Ainda na concepção desses autores, as organizações, tal como os 

indivíduos, desenvolvem e mantém sistemas de aprendizagem que não são apenas 

influenciados pelos seus membros imediatos, mas transmitidos aos outros membros 

pelas histórias e normas organizacionais”. 

 

 Argyris e Schön (1996) propõem uma teoria em que “a aprendizagem 

organizacional ocorre através de atores individuais cujas ações são baseadas em 

um conjunto de modelos compartilhados”. 

 

 Kim (1993), sobre aprendizagem operacional e conceitual: a aprendizagem 

organizacional é definida como um aumento da capacidade organizacional, para 

ações eficazes e efetivas.  

 

 Para Cangelosi e Dill (1965), a aprendizagem organizacional consiste em uma 

série de interações entre a adaptação no nível individual, de grupo e adaptação no 

interorganizacional, resultando das interações entre as adaptações dos indivíduos, 

dos grupos e das próprias organizações.  
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 Starkey (1997), utilizando-se do trabalho de Kolb (1997), relatou que a 

capacidade de aprender, nos níveis individual e organizacional, é a base da 

capacidade de se adaptar às circunstâncias em constante mudança e de dominá-

las.  

 

 Huber (1991) descreveu os processos que contribuem para a aprendizagem 

organizacional: aquisição de conhecimento, distribuição da informação, interpretação 

da informação e a memória organizacional. 

 

 Outros autores como Senge (2013), Garvin (1993), Swieringa e Wierdsma 

(1992) focalizam-se mais no produto da aprendizagem (learning organization). 

 

 Senge (2013) propõe a mudança de mentalidade e as cinco disciplinas:  

 

1. Domínio pessoal no qual através do autoconhecimento, as pessoas 

aprendem a concentrar esforços, aprofundar seus próprios objetivos e 

cultivar um espírito inovador moldando a forma de agir das pessoas, 

afetando fortemente o que se vê e o que se faz; 

 

2. Modelos mentais, imagens que influenciam o modo como as pessoas 

veem o mundo e suas atitudes; 

 

3. Visões compartilhadas, vista como o elo que relaciona os grupos na 

ação, ou seja, uma visão só é compartilhada integralmente na medida em 

que ela se relaciona com as visões dos membros da equipe estimulando 

a ousadia e a experimentação. 

 

4. Aprendizagem em grupo, nos grupos as habilidades coletivas são 

maiores que as habilidades individuais, onde começa com o diálogo, 

estabelecendo uma livre troca de ideias que leva o grupo a um processo 

de pensar as coisas de forma conjunta. 

 

5. Pensamento sistêmico, integra as demais disciplinas, relacionando teoria 

e prática, ajudando a enxergar as coisas como parte de um todo e não 
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como peças isoladas. Se desenvolvido em todas as áreas da 

organização, torna-se capaz de romper antigas estruturas. Isto faz com 

que pessoas se comprometam mais com metas e objetivos 

organizacionais, tendo como resultados alavancar a competitividade na 

organização. 

 

 Garvin (1993), sobre a técnica de qualidade total, relatou que as 

organizações de aprendizagem são aquelas que têm a capacidade de criarem, 

adquirirem e transferirem o seu conhecimento e, assim, modificarem o seu 

comportamento, de modo a refletir novos conhecimentos e ideias. 

  Swieringa e Wierdsma (1992), sobre mudança organizacional, níveis de 

aprendizagem/ competências, relataram que as organizações são edificadas em 

torno de processos cooperativos, no qual as pessoas aprendem mediante a 

cooperação e também cooperam para aprender continuamente.  

 

 Para Senge (2013), as organizações são lugares onde as pessoas 

desenvolvem e expandem continuamente as suas capacidades, de modo a criar os 

objetivos e atingirem resultados que estabelecem para si próprios, onde se incentiva 

a necessidade de encontrar novos padrões de pensamento, onde se constrói a 

inspiração coletiva e onde as pessoas estão continuamente a aprender como 

aprender em grupo. No processo de aprendizagem, o desejo de aprender vai mais 

adiante: é criativo e produtivo. 

 

 

1.1.2 Elementos e Práticas da Aprendizagem Organizacional como Estratégias 
em Ambientes de Mudança 
 

 

 Considerando que as organizações estão em constante mudança, a 

aprendizagem organizacional pode ser interpretada, como um meio pelo qual as 

organizações geram conhecimento e competências para inovação, e com isso obter 

produtividade e promover a adaptação em cenários de incerteza e mudança. 

 



30 

 

 No processo de aprendizagem organizacional, procura-se desenvolver 

capacidades de se aprender continuamente e desenvolver vantagem competitiva 

sustentável nas organizações, podendo partir das experiências organizacionais, 

traduzindo esses conhecimentos em práticas a fim de contribuir para um melhor 

desempenho, tornando a empresa mais competitiva.  

 

 Nesse sentido, o desenvolvimento de estratégias e procedimentos a serem 

construídos continuamente, objetiva atingir melhores resultados, contando com a 

cooperação das pessoas no processo de aquisição e difusão desse conhecimento 

que se relaciona diretamente com a aquisição de habilidades e atitudes (VILLARDI, 

2004). 

  Conforme Fleury e Fleury (2011), a aprendizagem organizacional é um tema 

que assume hoje crescente relevância, em razão dos processos de mudanças por 

que passam a sociedade, as organizações e as pessoas dando grande importância 

ao espaço organizacional como um locus possível para o processo de 

aprendizagem. 

 

 A aprendizagem organizacional está associada aos processos de mudança 

contínua no ambiente organizacional, exigindo das empresas habilidades para 

adaptar-se e mudar a si própria (ANTONELLO, 2005). 

 

        Nesse sentido, Dodgson (1993) relatou que no campo das organizações, a 

aprendizagem organizacional pode ser vista como propulsora da competitividade e 

inovação e defende que é uma capacidade organizacional capaz de permitir às 

empresas acompanharem as mudanças quando se reconhece que “a aprendizagem 

é um conceito dinâmico cujo uso nas teorias enfatiza a natureza continuamente 

mutável das organizações”. 

 

  

1.1.3 As Dimensões, Níveis e Processos de Aprendizagem nas Organizações 
 

 

 Duas vertentes teóricas sustentam os principais modelos de aprendizagem: o 

modelo behaviorista e o modelo cognitivo. O modelo behaviorista tem como foco o 
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comportamento, pois esse é observável e mensurável. Parte do princípio que a 

análise do comportamento implica o estudo das relações entre eventos 

estimuladores, respostas e consequências que se realizam entre o ambiente e o 

aprendiz.  

O modelo cognitivo acrescenta os processos mentais envolvidos no ato de 

conhecer. O indivíduo que aprende goza de relativa autonomia, sendo assim, para 

os cognitivistas, as relações entre ambiente e aprendiz são mediadas por 

processamentos mentais de cada aprendiz, leva em consideração as crenças e 

percepções dos indivíduos que influenciaram seu processo de apreensão da 

realidade (FLEURY; FLEURY, 2011).  

 

Os autores Fleury e Fleury (2011) afirmam também: 
 

O processo de aprendizagem em uma organização não só envolve a 
elaboração de novos mapas cognitivos, que possibilitem 
compreender melhor o que está ocorrendo em seu ambiente externo 
e interno, como também a definição de novos comportamentos, que 
comprovam a efetividade do aprendizado (FLEURY; FLEURY, 2011, 
p. 20). 

 

 Em seus estudos sobre a aprendizagem organizacional, Argyris e Schön 

(1996), numa abordagem sobre as estratégias e mudanças organizacionais, 

propuseram a distinção entre a aprendizagem de laço simples – “single loop”, 

quando os erros são detectados e corrigidos e a organização continua com suas 

políticas e objetivos atuais; e aprendizagem de laço duplo – “Double loop”, onde a 

aprendizagem está associada às transformações radicais que envolvem a realização 

de mudanças profundas na direção das estratégias organizacionais. Cada uma 

delas resulta em um tipo de mudança diferente nas organizações. Dessa forma, na 

concepção de Argyris e Schön (1996), a aprendizagem é estratégica, pois é por 

meio dela que as organizações podem constantemente se adaptar às mais diversas 

situações de forma a manter sua competitividade. 

 

 A aprendizagem de laço simples, pela sua dinâmica baseada em testes e na 

busca de resultados rápidos, pode permitir ajustes e adaptações contínuas em 

produtos, caracterizando o desenvolvimento das inovações do tipo incremental nas 

organizações. Já a aprendizagem de laço duplo, rompendo com os padrões e 
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trajetórias estabelecidas, correspondem ao desenvolvimento das inovações radicais 

(ARGYRIS; SCHÖN, 1996). 

 

  É possível verificar que, para uma organização inovar com sucesso, a 

aprendizagem organizacional é indispensável e constitui uma abordagem importante 

e pertinente no atual cenário competitivo e instável. A aprendizagem, conhecimento 

e a inovação constituem competências essenciais para superação das pressões 

concorrenciais e sustentação da vantagem competitiva. A aprendizagem 

organizacional pode permitir que as empresas acompanhem as mudanças. 

 

 A aprendizagem pode ocorrer em diferentes níveis que estão relacionados 

entre si. Os níveis nos quais se processa a aprendizagem são o individual, o grupal, 

o organizacional e o interorganizacional.  

 

 No nível individual, o processo de aprendizagem ocorre primeiramente ao 

nível do indivíduo. As ideias inovadoras - insights - ocorrem a uma pessoa ou a um 

grupo de pessoas. Nesse processo, há a aquisição do conhecimento pela busca de 

informações. É um processo influenciado pelos comportamentos e pelo contexto 

social em que ocorre.  

 

 A nível de grupo, a aprendizagem pode vir a se constituir em um processo 

social e coletivo. Para compreendê-lo é preciso observar como um grupo aprende e 

como combina os conhecimentos e as crenças individuais, interpretando-as e 

integrando-as em esquemas coletivamente partilhados. Estes, por sua vez, podem 

se constituir em orientações para ações. O desejo de pertencer ao grupo pode ser 

um dos elementos motivacionais ao processo de aprendizagem. 

 

 No nível das organizações, o processo de aprendizagem individual, de 

compreensão e interpretação partilhados pelo grupo se torna institucionalizado e 

expresso em diversos artefatos organizacionais (SILVA, 2009). 

 

 O nível de complexidade aumenta quando se deixa de considerar um 

simples indivíduo e passamos a considerar um conjunto de indivíduos diversos 

(SILVA, 2009). 
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Embora o significado do termo aprendizagem permaneça o mesmo do nível 

individual, o processo de aprendizagem individual é fundamentalmente diferente do 

nível organizacional (KIM, 1993). 

 

 Antonello (2005) entende que a aprendizagem organizacional parte da 

compreensão da aprendizagem individual e coletiva, bem como a criação do 

conhecimento nas organizações.  

 

 Argyris e Schön (1996) comentam que as organizações não são meramente 

coletivos de indivíduos. Entretanto, não há organização na ausência de tais 

coletivos. A aprendizagem organizacional não é meramente aprendizagem 

individual, mas as organizações aprendem somente por meio da experiência e 

ações dos indivíduos (ARGYRIS; SCHON, 1996). 

 

   Assim como Argyris e Schön (1996), Kim (1993) afirma que a aprendizagem 

ocorre pela aquisição de conhecimentos e habilidades, distinguindo dois focos de 

abrangência desta aprendizagem, onde, uma seria aquisição de habilidades ou 

know-how, que implica a capacidade física de produzir alguma ação. A outra seria a 

aquisição de know-why, que implica capacidade de articular uma compreensão 

conceitual de uma experiência. 

 

  Kim (1993) argumenta que a aprendizagem individual pode servir como 

translação para a aprendizagem organizacional. Nesse sentido, adverte que é 

necessário aprender melhor para adquirir capacidades e habilidades que estejam a 

serviço da organização e entende que a importância da aprendizagem individual 

para a organizacional é evidente e sutil ao mesmo tempo.  

 

 Ainda de acordo com a visão desse autor, a evidência se deve ao fato de 

que todas as organizações são compostas por indivíduos, no entanto, organizações 

podem aprender independente de algum indivíduo específico, mas não 

independente de todos os indivíduos. Também salienta que, nos estágios iniciais de 

uma organização, a aprendizagem individual se confunde com a organizacional, pelo 

fato de a empresa ser constituída por um número restrito de pessoas e por possuir 
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uma estrutura pequena. Com o crescimento da empresa, esta distinção vai 

tornando-se mais clara, uma vez que a organização é afetada pelo aprendizado 

individual de seus membros. 

 

 Embora possa existir esta confusão entre a aprendizagem individual e 

organizacional, esta, segundo Kim (1993), compreende mais do que a simples soma 

das aprendizagens dos indivíduos. 

 

  Stata (1989) destacou que existem diferenças entre a aprendizagem nos 

níveis organizacional e individual. Em sua forma de interpretar a relação entre os 

níveis, afirma que “o processo de aprendizagem recebe influência direta ou indireta 

das pessoas”, mas “a aprendizagem não é apenas um fenômeno individual, e sim 

coletivo, que ocorre em um contexto de participação social” (STATA, 1989, apud 

SILVA, 2009, p. 14). Ainda destaca que cada nível da aprendizagem influi sobre os 

demais. 

 Kolb (1997) propõe o ciclo de aprendizagem vivencial. Esse ciclo valoriza a 

chamada aprendizagem experiencial por meio de uma dinâmica que envolve quatro 

fases ou processos: experiência concreta, onde a vivência prática é sentida e 

experimentada; observação reflexiva, que está associada ao observar a atividade 

realizada; conceituação abstrata, onde se apropria conceitos; experimentação ativa, 

a qual está relacionada ao projeto de aplicação dos conceitos apropriados. 

 

 As pessoas entram e saem das organizações, os gerentes mudam, mas a 

memória organizacional preserva alguns comportamentos, mapas mentais, normas e 

valores ao longo do tempo (FIOL; LYLES, 1985).  

 

 Nesse sentido, Silva (2009, p. 118), corrobora: 

 
Não podemos afirmar que a aprendizagem nas organizações seja 
apenas o resultado da aprendizagem das pessoas. As organizações 
não têm cérebros, mas tem sistemas cognitivos e memórias 
institucionalizadas em processos ou sistemas de gestão que formam 
uma ideologia. 
 

Huber (1991) descreveu alguns processos que contribuem para a 

aprendizagem organizacional: 
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a) A aquisição de conhecimento: a aquisição de conhecimento por meio de 

fatos e informações é obtida pelo monitoramento do ambiente, 

armazenando e recuperando informações, cumprindo a investigação, o 

desenvolvimento, a educação e o treinamento. A aprendizagem ocorre 

não apenas devido à aquisição de conhecimento de fora da organização, 

mas também devido à reorganização do conhecimento e a construção e 

revisão de teorias. 

 

b) A distribuição de informação: processo pelo qual uma organização 

compartilha informações com suas unidades e seus membros por meio 

da aprendizagem e produção ou compreensão de novo conhecimento. A 

maior divisão ou distribuição de informação leva a uma maior 

aprendizagem organizacional. 

 

c) A interpretação da informação: indivíduos e grupos têm seus sistemas de 

crenças que são armazenados e aplicados a alguma informação que 

entra para formar um conhecimento significativo. 

 

d) A memória organizacional: seria o conhecimento incorporado, depósitos 

de conhecimentos para serem usados futuramente. Possui um papel 

crítico na aprendizagem, sendo seu maior desafio a interpretação das 

informações e acessibilidade. 

 

 Starkey (1997) afirmou que o ciclo da aprendizagem organizacional é 

composto dos seguintes estágios:  

 

a) Geração e difusão da aprendizagem: abrange a coleta de dados 

externos e o desenvolvimento interno de novas ideias relativas aos 

processos e produtos. 

 

b) Integração de novas informações no contexto organizacional: para que a 

organização conheça todo o seu sistema. 
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c) Interpretação coletiva: compartilhamento das informações. 

 

d) Introdução de novas perspectivas por meio das tendências correntes: 

para a aprendizagem organizacional. 

 

 Pode-se notar que tanto no circuito de Huber (1991) e Starkey (1998), a 

aprendizagem tem início na aquisição do conhecimento, passa pelo 

compartilhamento e termina na exploração da memória organizacional. Em ambos 

os sistemas, a aprendizagem parte do indivíduo rumo à organização de forma 

cíclica, apenas diferenciando o modelo de Starkey (1998), que se preocupa em 

incorporar não apenas o conhecimento, mas a metodologia de aprendizagem. 

 

 Silva (2009 p. 121) alerta que muitas organizações têm dificuldade para 

difundir a memória organizacional, o que pode vir a comprometer o desenvolvimento 

de atividades, o processo de resolução de problemas e assim dificultar a inovação e 

a criatividade das pessoas. 

 

 Nesta perspectiva, a aprendizagem organizacional deve ser visualizada como 

um processo que se desenvolve por meio de processos menores ou como (sub) 

processos (CROSSAN et al., 1998), que permeiam diferentes níveis, envolvendo 

aspectos do contexto, e funcionam como variáveis facilitadoras ou não da 

aprendizagem.  Estes processos foram expostos de maneira mais detalhada no 

delineamento do processo de aprendizagem realizado por Silva (2009), a partir da 

análise dos estudos de Huber (1991), Starkey (1998) e Crossan et al., (1998) e que 

pode ser melhor visualizado no quadro a seguir:  
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Quadro 1 - Processos de Aprendizagem Organizacional 
 

Fonte: Silva (2009, p. 126).  

 

 

 No nível individual ocorre o processo de geração da aprendizagem que 

envolve a aquisição de conhecimento por meio da busca de informações que 

subsidiarão a atribuição de significados. A geração da aprendizagem pode ocorrer 

por meio de imagens, metáforas ou ideias e pode ser associada a um processo de 

educação e treinamento e difusão da aprendizagem, influenciada pelos 

comportamentos e pelo contexto social em que acontece. 

 

 No nível de grupo, a compreensão e disseminação da aprendizagem são 

processos em que as pessoas iniciam a interpretação e integração das ideias na 

busca de uma percepção partilhada. Ocorre a discussão e com isso a geração de 

ideias essenciais para que a compreensão dos significados seja compartilhada por 

todos, no qual pode contribuir para o objetivo comum e pensamento sistêmico. Isso 

não significa que todos pensem da mesma forma, mas essas orientações comuns 

podem ser discutidas e partilhadas por meio da geração da aprendizagem. 

 

 A disseminação ocorre quando o grupo passa a integrar o processo no nível 

organizacional, o que contribui para o processo de institucionalização. Esse 

processo de institucionalização acontece no nível organizacional como resultante da 

aprendizagem coletiva, gerando assim mudanças profundas no ambiente 

organizacional. 

INSTITUCIONALIZAÇÃO Organização Memória 
organizacional

Interpretação de novas 
perspectivas para a 

aprendizagem organizacional
Institucionalização

Intuição

COMPREENSÃO

Grupo

Interpretação da 
informação Interpretação da informação Interpretação

DISSEMINAÇÃO Distribuição da 
informação

Integração da informação ao 
contexto organizacional Integração

GERAÇÃO Indivíduo
Aquisição do 

conhecimento
Geração e difusão da 

aprendizagem

PROCESSOS NÍVEL DE 
ANÁLISE

HUBER     
(1991)

STARKEY                     
(1998)

CROSSAN et. al 
(1998) 
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 A aprendizagem constitui um processo de repetição e experimentação que, 

ao longo do tempo, resulta no aumento das capacidades individuais e 

organizacionais e em ganho de produtividade. A aprendizagem é cumulativa, 

coletiva e dependente fundamentalmente das rotinas organizacionais, que podem 

ser estáticas (simples repetição de práticas anteriores) e dinâmicas (permitem 

incorporar conhecimento) (TIGRE, 2006). 

 

  Inovar não demanda unicamente aprender algo ou possuir determinado 

conhecimento. Implica no uso efetivo deste conhecimento. Entretanto, a utilidade de 

um conhecimento, bem como a possibilidade de sua aplicação prática, depende 

diretamente da qualidade e quantidade da aprendizagem ocorrida durante um ciclo 

de inovação (ANTONELLO, 2005). Assim, pode se dizer que, no contexto da 

inovação, o conhecimento constitui um recurso estratégico para as organizações, o 

qual, por sua vez, se baseia na aprendizagem estabelecida de forma interativa entre 

os agentes no espaço intra e interorganizacional (LASTRES; CASSIOLATO, 2005). 

 

Com base no apresentado, podemos entender que a aprendizagem 

organizacional se constitui em processos decorrentes das novas formas de agir e 

pensar dos indivíduos que, quando adquirem novos conhecimentos, podem influir 

em suas relações sociais, culturais e modificar seus grupos e contextos de atuação. 

Na sociedade atual, na qual a aprendizagem é o fator-chave, as 

organizações e seus membros, compreendendo que a competição requer 

habilidades, comportamentos inovadores e gestão estratégica do próprio 

conhecimento, passaram a reconhecer importância da relação estabelecida entre 

aprendizagem organizacional e inovação. A aprendizagem organizacional pode ser 

vista como propulsora da competitividade e inovação. 

 

 A seguir o tema inovação será amplamente apresentado bem como seus 

tipos. 

 

 

1.2 INOVAÇÃO 
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 No início do século XX, segundo Schumpeter (1961), a inovação abrange 

todo o sucesso que começa com uma ideia, passa pelo desenvolvimento até chegar 

ao mercado e mudar a economia. Embora não exista definição padrão para 

inovação, a ideia mais usual é de que inovação constitua algo novo, seja uma 

característica de um produto, seja um processo, seja uma técnica ou um novo uso 

de um produto ou serviço.  Pode ser considerada como um uso inédito de 

possibilidades e componentes pré-existentes. 

 

 Schumpeter (1961), adotando uma compreensão mais abrangente de 

inovação, identificou alguns tipos de inovação:  

 

1. A inclusão no mercado de um novo produto, serviço ou processo; 

 

2. O incremento dos produtos, serviços e processos já existentes; 

 

3. As mudanças no contexto em que produtos ou serviços são introduzidos, 

ou seja, abertura de novos mercados; 

 

4. O desenvolvimento de novas fontes de suprimento e mudanças 

organizacionais. 

 Novos produtos, processos ou serviços surgem de maneira acelerada. 

Nesse sentido, as organizações precisam ser capazes de gerar e implementar novas 

práticas, estruturas e ferramentas gerenciais. A capacidade de inovar torna-se 

importante para o sucesso das organizações, considerada como estratégica para 

construir vantagens duradouras em relação aos concorrentes, de modo a adaptar-se 

a novas conjunturas ou antecipar-se às alterações do ambiente externo. 

 

 A inovação pode ser caracterizada, portanto, como um processo que 

envolve aprendizagem organizacional, imerso em certo grau de incerteza e 

potenciais de mudança inerentes, a partir de fatores individuais, tecnológicos e 

culturais, e solução de problemas ao longo da implementação (TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2001).  
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 Levando em conta que o foco deste trabalho será a inovação de caráter 

tecnológico, faz-se necessário, do ponto de vista conceitual, distinguir tecnologia de 

técnica. Por tecnologia, entende-se o conhecimento sobre as técnicas, enquanto a 

técnica constitui a aplicação desse conhecimento em produtos, processos e 

métodos organizacionais (TIGRE, 2006). 

 

 Segundo Barbieri (2003): 

 
A tecnologia pode ser entendida como um conjunto de 
conhecimentos de natureza diversa, aplicados à produção de bens e 
serviços. Este conjunto envolve tanto aspectos materiais 
representados pela ‘maquinaria’, quanto às habilidades para produzi-
la e acioná-la, bem como as atividades administrativas decorrentes. 

 

 Tigre (2006) cita o Manual de Oslo, desenvolvido pela OECD (2005) The 

Organisation for Economic Co-operation and Development, como “a referência 

conceitual e metodológica mais utilizada para analisar o processo de inovação” e 

afirma que:  

 
Uma inovação tecnológica de produto é a implantação ou 
comercialização de um produto com características de desempenho 
aprimoradas de modo a fornecer objetivamente ao consumidor 
serviços novos ou aprimorados. Uma inovação de processo 
tecnológico é a implantação/adoção de métodos de produção ou 
comercialização de produtos novos ou significativamente 
aprimorados (OECD, 2005, p. 21). 

 

1.2.1 Inovação como Vantagem Competitiva 
 

 

 No contexto atual, o ciclo de vida dos produtos no mercado se reduz cada 

vez mais, podendo se medir em meses para um novo modelo de algum produto 

simples ou mais complexo. Isso faz com que se torne cada vez mais importante para 

as empresas ter a capacidade de substituir com frequência seus produtos por 

melhores versões.  

 

 Spender (2001) explica que na sociedade atual, as organizações e seus 

membros, compreendendo que a competição requer habilidades, comportamentos 
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inovadores e gestão estratégica do próprio conhecimento, passaram a reconhecer 

importância da relação estabelecida entre aprendizagem organizacional e inovação. 

 

 Na opinião de Ferraz (1995), a competitividade é a capacidade de a 

empresa formular e programar estratégias concorrenciais que lhe permitam ampliar 

ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado. Nesse 

sentido entende-se que a inovação tecnológica é de grande importância para a 

estratégia competitiva das empresas, uma vez que o mercado passa por várias 

alterações. Segundo Fleury e Fleury (2011), considerando a oferta maior que a 

demanda, é o cliente quem determina as regras de um mercado em que competição 

é a palavra de ordem.  

 

 

1.2.2 Tipos de Inovação 
 
 

Inovação é a criação de qualquer produto, serviço ou processo que seja 

novo para uma unidade de negócios, baseada no efeito cumulativo de mudanças 

incrementais de produtos e processos, ou na combinação criativa de técnicas, ideias 

ou métodos existentes. No nível mais básico, existem dois tipos de inovação: 1) 

inovação de produto, ou mudanças no produto que uma empresa faz, ou no serviço 

que ela fornece; 2) inovação de processo, uma mudança na forma com que o 

produto é feito ou que o serviço é fornecido (STARKEY, 1997). 

Em se tratando de inovação tecnológica de produto de acordo com Manual 

de Oslo (OECD, 2005), é a implantação/comercialização de um produto com 

características de desempenho aprimoradas. Um produto tecnologicamente novo é 

um produto cujas características tecnológicas ou usos pretendidos diferem daqueles 

produtos produzidos anteriormente. Podem envolver tecnologias radicalmente novas 

ou basear-se na combinação de tecnologias existentes em novos usos, ou ainda 

podem ser derivadas do uso de novo conhecimento. Um produto tecnologicamente 

aprimorado compreende um produto já existente cujo desempenho tenha sido 

significativamente melhorado por uma empresa. 
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 Temos também a inovação tecnológica de processo. É a adoção de métodos 

de produção novos ou significativamente melhorados, incluindo métodos de entrega 

dos produtos que podem envolver mudanças no equipamento, na organização da 

produção ou uma combinação dessas mudanças. Também pode derivar do uso de 

um novo conhecimento. Os métodos podem ter por objetivo produzir ou entregar 

produtos tecnologicamente novos ou aprimorados que não possam ser produzidos 

ou entregues com os métodos convencionais de produção; ou pretender aumentar a 

produção ou  eficiência na entrega de produtos existentes (OECD, 2005). 

 

 Usualmente a inovação tecnológica em produtos, serviços e processos é 

classificada como incremental ou radical. Alguns autores vão além dessa 

classificação, acrescentando outras tipologias ou subdivisões, como é o caso de 

Tidd, Bessant e Pavitt (2001), que apresentam ainda a inovação intangível e a 

inovação na arquitetura e nos componentes; e o Manual de Oslo (OECD, 2005), com 

a definição de inovação organizacional. 

 

 A maioria das inovações de produto são mudanças incrementais, onde 

propiciam características adicionais, novas versões ou extensões de uma linha de 

produtos anteriormente padronizadas. Tais inovações acontecem o tempo todo 

ligadas a necessidades de clientes, onde o grande número de inovações 

incrementais pode constituir significativa vantagem competitiva (STARKEY 1997, p. 

168). 

 

 Produtos serão os objetivos de interesse do estudo.  No que diz respeito a 

eles, essas melhorias podem ser feitas no “design”, na qualidade, na obtenção de 

custos menores e melhor desempenho, excluindo-se as mudanças estéticas e a 

comercialização de produtos novos integralmente desenvolvidos ou produzidos por 

outra empresa (TIGRE, 2006). Assim, um produto tecnologicamente aprimorado 

compreende um produto já existente, cujo desempenho tenha sido 

significativamente melhorado por uma empresa. 

 

 A inovação incremental de processos se refere ao aprimoramento 

substancial aplicado às formas de operação pela introdução de tecnologias ou 

métodos de produção. Modificam a forma com que os produtos e serviços são feitos 
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e entregues, podendo ser visível para os usuários, exceto no caso de mudanças no 

custo ou na qualidade do produto (STARKEY, 1997, p. 169).  

 

 Para Tigre (2006), a inovação incremental, seja em produto ou em processo, 

não deriva necessariamente de atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 

uma vez que ocorre de forma contínua nas organizações, sendo geralmente 

resultante dos processos de aprendizagem internos às empresas e da capacitação 

acumulada. 

 

 A forma radical de inovação implica o desenvolvimento de algo realmente 

novo, ou seja, de produtos cujas características tecnológicas ou usos pretendidos 

diferem daqueles dos produtos anteriormente produzidos (OECD, 2005). Ao 

contrário da inovação incremental, a inovação radical geralmente deriva de 

atividades de P&D e ocorre de forma descontínua em relação ao tempo e aos 

setores da economia. Dessa forma, a inovação radical pode ser assim considerada 

quando a mudança na tecnologia rompe as trajetórias existentes e os limites da 

inovação incremental (TIGRE, 2006). 

 

 Fleury e Fleury (2011) afirmam que as organizações que competem com 

uma estratégia de inovação em produto estão continuamente investindo para criar 

conceitos de produtos radicalmente novos para clientes e segmentos de mercado 

definidos. 

 

 Tidd, Bessant e Pavitt (2001) discutem a inovação incremental pela sua 

natureza, que pode permitir uma resposta rápida às pressões do mercado e de 

tecnologia e, portanto, maior continuidade e sustentabilidade. Já as formas radicais 

de inovação se destacam com maior relevância, sendo importante não se desprezar 

o potencial que a mudança incremental sustentada traz para as organizações, 

quando comparada com os resultados advindos das mudanças radicais ocasionais 

ao longo do tempo. Para os autores é a inovação incremental que pode gerar 

maiores ganhos à empresa. 

 

 No ambiente organizacional, o processo de inovação pode provir de maneira 

natural partindo das principais necessidades detectadas pelas pessoas, tanto no 
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âmbito organizacional quanto fora dele. Seria prudente às organizações, criar um 

ambiente de aprendizagem repleto de motivações e estímulos e corroborar para que 

esse processo se instale em seu meio.   

 

  Teixeira e Zamberlan (2004) relataram algumas características comuns às 

organizações inovadoras. Nelas todos se sentem comprometidos com o processo de 

inovação, sendo que o clima da inovação é instaurado pela direção da empresa e 

toda ideia nova é bem-vinda. Criatividade e ousadia são recompensadas. Nessas 

organizações não há limites para inovar, os experimentos estão por toda parte e 

todos cultuam a inovação.  

 

 As empresas inovadoras são pródigas em histórias e lendas de pessoas que 

introduziram novidades, às vezes quebrando regras. A inovação é interativa. 

Existem vários canais de comunicação abertos para garantir uma autêntica interação 

entre a direção e os funcionários, os técnicos e os vendedores, a empresa e os 

clientes. 

 

 Acreditando que, para se manter em um mercado altamente competitivo, 

torna-se imprescindível que as organizações estabeleçam metas e estratégias de 

aprendizagem organizacional e inovação tecnológica que as coloquem numa 

perspectiva de manutenção e desenvolvimento contínuo. 

 O cenário está gradativamente mudando em favor daquelas organizações 

que conseguem mobilizar conhecimentos e avanços tecnológicos e conceber a 

criação de novidades em suas ofertas (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2001). 

 

 

 

1.2.3 A Inovação como um Fenômeno da Aprendizagem  
 
 
 A inovação pode ser considerada como força propulsora para que as 

organizações tenham sempre vantagem competitiva, possibilitando diferenciar-se 

dos concorrentes, ganhar novos mercados ou até mesmo criar outros novos. Para 

Papaconstantinou (1997), não só as empresas inovadoras, mas a sociedade como 
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um todo, se beneficiam com as inovações, o que acaba contribuindo para o aumento 

da produtividade, competitividade, emprego e condições de vida na economia como 

um todo. Segundo Tushman e Nadler (1997):  

 
A inovação sustentada, embora possa parecer paradoxal, exige, ao 
mesmo tempo, estabilidade e mudança: a estabilidade possibilita 
economias de escala e aprendizado incremental, enquanto a 
mudança e a experimentação são necessárias à conquista de 
avanços nas áreas de produto, processos e tecnologia. 
 

  Os autores ainda relatam que: as "organizações altamente inovadoras são 

sistemas de aprendizagem altamente eficazes" (TUSHMAN; NADLER, 1997, apud 

STARKEY, 1997). 

 

  Diante do atual cenário mundial competitivo, o mesmo não só exerce 

pressão sobre as empresas para introduzir inovações no mercado como também 

para produzi-las mais depressa que a concorrência (TIDD; BESSANT; PAVITT, 

2001). 

 
 A competitividade obriga as organizações a desenvolverem sempre novos 

processos de aprendizagem organizacional e inovação tecnológica. Diante desse 

cenário de grande turbulência, se uma organização aprende mais rápida que seus 

concorrentes, poderá ter vantagem competitiva sustentável, sendo esta capacidade 

um caráter decisivo na inovação organizacional (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). 

Outros autores como: Garvin (1993), Argyris e Schön (1996) e Senge (2013) 

sustentam a ideia que a capacidade de as organizações aprenderem determina o 

sucesso das mesmas. 

 

 A capacidade de inovar em empresas de base tecnológica pode ser mais do 

que uma fonte de vantagem competitiva. Pode-se considerar que constitui uma 

ordem para a sobrevivência das mesmas. Nessas organizações, cuja atividade 

produtiva se fundamenta no desenvolvimento de novos produtos ou processos, o 

conhecimento constitui um dos insumos principais, onde inovação e competitividade 

são promovidas com base na transferência de tecnologia e conhecimento. A 

estrutura organizacional e institucional presente produzem condições que permitem 
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o crescimento de mecanismos interativos, nos quais a inovação e a difusão de 

tecnologia se baseiam (LASTRES; CASSIOLATO, 2005). 

  
 Fleury e Fleury (2011), ao analisarem o papel do aprendizado no processo 

de capacitação tecnológica de países em desenvolvimento, distinguem seis tipos de 

aprendizagem: 

 

• Aprender a operar (learning by operating). O processo de aprendizagem 

ocorre através do próprio sistema de produção em atividade na empresa. 

 

• Aprender a mudar (learning by changing). O aprendizado ocorre através 

da inserção de mudanças nas características operacionais existentes. 

 

• Aprender pela análise de desempenho (systems performance feedback). 

O aprendizado depende de parâmetros que informem o desempenho da 

produção. 

 

• Aprender ao treinar (learning through training). O aprendizado pelo 

treinamento é uma das maneiras mais comuns de se pensar em 

aprendizagem. 

 

• Aprender por contratação (learning by hiring). O aprendizado provém da 

contratação de pessoas que já detenham os conhecimentos que a empresa 

necessita. 

 

• Aprender por busca (learning by searching). Obtém-se o aprendizado            

através de buscas em fontes de informações tecnológicas. 
 

 Tigre (2006) elucida que a literatura sobre inovação aponta que a tecnologia 

não é exógena nem endógena à empresa e defende que o processo de 

aprendizagem é composto por fontes de conhecimento internas e externas às 

empresas. Evidencia que a escolha ou utilização das diferentes fontes de 

conhecimento por parte das empresas está associada às estratégias por elas 
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adotadas, à natureza das tecnologias e às escalas produtivas. Nesse sentido, esse 

autor define que as fontes internas de inovação envolvem atividades voltadas para o 

desenvolvimento de produtos ou processos, bem como para a obtenção de 

melhorias incrementais por meio de programas de qualidade, de treinamento de 

recursos humanos e pelo aprendizado organizacional. Cita também o aprendizado 

cumulativo, processo de aprender fazendo, usando, interagindo, devidamente 

documentado e difundido na empresa. 

 

 Tigre (2006) apresenta como fontes externas de aprendizagem livros, 

revistas técnicas, manuais, software, vídeos, consultorias especializadas, obtenção 

de licenças de fabricação de produtos; tecnologias embutidas em máquinas e 

equipamentos. 

 

 De maneira semelhante, Lastres e Cassiolato (2005) também apresentam 

algumas formas e fontes de aprendizagem na inovação existentes e abordadas na 

literatura. Para eles, a aprendizagem constitui um processo que pode ocorrer de 

variadas formas e fontes de aprendizagem que podem ser acessadas e utilizadas no 

decorrer do processo.  

 

 Dentre as várias formas de aprendizagem, Lastres e Cassiolato (2005) 

comentam que algumas são mais relevantes ao processo de inovação e ao 

desenvolvimento de capacitações produtivas, tecnológicas e organizacionais. Nesse 

sentido, dão destaque às seguintes formas e fontes de aprendizagem internas a 

empresa como o “learning by doing”, que consiste em aprender fazendo, ou seja, a 

aprendizagem pela própria experiência; o “learning by using”, a aprendizagem ocorre 

pelo uso e comercialização e o “learning by searching”, a aprendizagem que ocorre 

pela busca de novas soluções. 

 

 Esses autores ainda destacam como formas e fontes de aprendizagem 

externas à empresa, pois ocorrem a partir, ou pela ajuda de elementos que estão 

fora da organização: o “learning by interacting and cooperating”, que ocorre pela 

cooperação e interação de fornecedores, concorrentes, clientes, usuários, sócios, 

prestadores de serviços, organismos de apoio, entre outros e o “learning by 

imitating”, a aprendizagem que ocorre pela imitação, ou seja, gera a reprodução de 
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inovações produzidas por outras organizações, podendo ocorrer, também, a partir 

da contratação de pessoal especializado de outras empresas.  

 

 As formas e fontes de aprendizagem internas e externas à empresa aqui 

apresentadas constituem apenas uma parte dos tipos de aprendizagem que podem 

ocorrer em uma organização. As nomenclaturas utilizadas para designá-las podem 

variar de autor para autor, pois cada autor emprega a sua interpretação. É possível 

que este trabalho venha a verificar a existência de outras fontes e formas de 

aprendizagem, além das aqui destacadas. Nesse sentido, buscamos para este 

trabalho, destacar aquelas formas e fontes que aparecem mais relacionadas a 

processo de inovação ocorridos nas empresas do Vale da Eletrônica, segundo a 

afirmação dos próprios autores ou a natureza e foco da obra analisada. A seguir 

uma breve descrição do Vale da Eletrônica. 

 
 

1.2.4 O Vale da Eletrônica em Santa Rita do Sapucaí 
 
 
 Santa Rita do Sapucaí é um município da Mesorregião do Sul e Sudoeste do 

estado de Minas Gerais, no Brasil. Sua população é de 40.784 habitantes. É 

conhecida como "O Vale da Eletrônica" devido aos centros educacionais e empresas 

dessa área situadas na cidade (SINDVEL, 2007). 

 As referências na área de educação foram plantadas pela benemérita "Sinhá 

Moreira" que fundou a Escola Técnica de Eletrônica “Francisco Moreira da Costa”. 

Logo depois foi criado o Instituto Nacional de Telecomunicações – INATEL e a FAI - 

Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação. Esses centros 

educacionais são responsáveis pela formação da mão de obra especializada na 

cidade.  

 A ideia de Dona Sinhá Moreira expandiu-se e foi incorporada pelas 

administrações públicas, passando a contar com a força de outros nomes 

expressivos no panorama econômico e político brasileiro. Isso conduziu para a 

formação do chamado "Vale da Eletrônica".  
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 Desde então, a cidade tomou novos rumos na área tecnológica, criando 

ambiente para que os alunos ali formados permanecessem com suas ideias e 

projetos e gerassem novas indústrias. Isso contribuiu para o desenvolvimento da 

cidade e possibilitou que seus jovens ali se empregassem e desenvolvessem suas 

carreiras profissionais. Localizada próximo a Belo Horizonte, São Paulo e Rio de 

Janeiro, várias indústrias estão instaladas na cidade (mais de 142 empresas), 

organizadas em um Arranjo Produtivo Local, que empregam em torno de dez mil 

pessoas (FIEMG, 2007). 

 

 Os APLs (Arranjos Produtivos Locais) podem ser definidos como 

concentrações geográficas de empresas especializadas em um mesmo setor ou de 

um mesmo complexo industrial, geralmente envolvendo a participação e a interação 

dessas empresas e suas várias formas de representação e associação. Incluem, 

também, diversas parcerias com instituições públicas e privadas voltadas para 

formação e capacitação de recursos humanos como alternativa para obter 

crescimento econômico (LASTRES; CASSIOLATO, 2003). O Vale da Eletrônica é 

conhecido por sua vanguarda no ramo da eletrônica e telecomunicações, pois tem 

um arranjo produtivo local dessas indústrias ficando conhecido como "Vale do 

Silício" brasileiro (FIEMG, 2007). 

 

            Durante os anos de 1970, o setor de telecomunicações nacional passou por 

um difícil período devido às crises internacionais do petróleo, e por isso, muitos 

alunos graduados em engenharia na cidade não tinham perspectiva de emprego. 

Começaram, portanto, a abrir suas próprias empresas em Santa Rita do Sapucaí. 

Esse período foi marcado pelas primeiras iniciativas de incubação de empresas na 

cidade. Em meados da década de 1980, foi institucionalizado o polo tecnológico na 

cidade, no qual se estabeleceram diversas empresas deste setor na cidade, que, 

desde 2005, possui uma Secretaria de Ciência e Tecnologia (SINDVEL, 2007). 

 

            O incentivo ao empreendedorismo não parou e, atualmente, Santa Rita do 

Sapucaí possui duas incubadoras de empresas, o Programa Municipal de Incubação 

de Empresas - PROINTEC e o Núcleo de Empreendedorismo do Instituto Nacional 

de Telecomunicações – NEMP, que já graduaram 41 empresas alcançando um alto 

faturamento anual e gerando quase mil empregos diretos e outros mil indiretos.        
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             O caráter empreendedor do Vale da Eletrônica é impulsionado pelo perfil da 

região. "Mais de 70% das empresas terceiriza parte da produção, o que gera espaço 

para novos empreendimentos ao mesmo tempo em que incentiva a especialização 

daqueles já consolidados. Cada item fabricado, por exemplo, envolve a mão de obra 

e produto de outras 15 empresas", afirma o presidente do Sindicato das Indústrias 

de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica-Sindvel 

(FIEMG, 2007). 

 

 

1.2.5 Aglomerados de Empresas de Base Tecnológica  
 
 Pode-se notar que um dos principais motivos para o aparecimento e 

desenvolvimento de empresas de base tecnológica no Vale da Eletrônica é a 

presença de um conjunto de instituições de ensino e pesquisa. O INATEL, a ETE e 

FAI são, em conjunto, grandes formadores de mão de obra qualificada que é 

absorvida pelas indústrias da região e de onde saem os novos empresários do Vale. 

As instituições geram um desenvolvimento natural da capacitação local em elétrica, 

mecânica, eletrônica, informática, telecomunicações e administradores, atraindo 

indústrias e incentivando os próprios profissionais ao empreendedorismo. Os 

egressos das instituições inserem-se em geral nas empresas do APL (FIEMG 2007). 

 

 No trabalho desenvolvido por Santos e De Paula (2012) sobre o Vale da 

Eletrônica, as autoras destacaram as instituições de ensino presentes como 

referência nacional no ensino tecnológico que contribuíram para promover a 

abertura de empreendimentos de base tecnológica na região. 

 

 Com a realização desse estudo, as autoras perceberam a contribuição da 

incubadora de negócios do INATEL na formação de empreendimentos voltados para 

o setor de alta tecnologia. Esta é compatível com a oferta de cursos oferecidos, a 

estrutura física, o incentivo à inovação e criação de novos produtos ou serviços e o 

auxílio financeiro por meio de parcerias com órgãos de fomento, seguidos da própria 

vocação da região para a abertura de empresas de base tecnológica. 
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 Santos e De Paula (2012) destacam que a especialização tecnológica na 

região de Santa Rita do Sapucaí foi diretamente influenciada pela presença da 

instituição de ensino tecnológico. 

 

 As autoras observaram que as empresas de base tecnológica se instalavam 

no perímetro de 50 quilômetros do INATEL motivadas pela proximidade do polo 

tecnológico, mão de obra especializada e a localização privilegiada. O INATEL, por 

meio de sua incubadora de negócios e especialização tecnológica, favorecia as 

parcerias para a criação e sustentação de empresas de base tecnológica na região, 

gerando, assim, desenvolvimento econômico. 

 

 Destaca-se alta média de projetos e pesquisas desenvolvidas pelas 

instituições locais (em torno de 20 por ano), sendo a maioria voltada para as 

empresas do próprio APL (FIEMG 2007). Os principais benefícios identificados são o 

contato da indústria com professores e alunos, a integração entre teoria e prática, 

além da transferência de tecnologia. As instituições locais representam ainda novas 

parcerias que possibilitam captação de recursos para a pesquisa, desenvolvimento, 

busca de novas tecnologias e manutenção de laboratórios. 

 

  Os principais instrumentos ou formas para o relacionamento entre esses 

agentes são a troca informal de informações e os projetos de P&D conjuntos, além 

de conferências públicas, consultoria e intercâmbio temporário de pessoa. As 

principais linhas de pesquisa para o desenvolvimento com empresas do APL estão 

nas áreas de eletrônica, telecomunicações, sistemas de informação e engenharias 

de produção, de controle de automação, elétrica e biomédica. Os recursos para o 

projeto vêm de instituições de fomento ou recursos próprios (FIEMG; IEL. 2007). 

 

 Santos e De Paula (2012) citaram que um bom exemplo da formação de 

aglomerados de empresas de base tecnológica é conhecido como vale do Silício 

localizado no estado da Califórnia, Estados Unidos e da Rota 128, localizado na 

região de Boston Massachusetts. As autoras apontam o trabalho de Saxenian 

(1994), o qual estudou esses aglomerados e constatou que ambos estão situados 

nas proximidades de universidades de ponta em tecnologia (Stanford, na Califórnia e 
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MIT em Boston). Apresentam empresas inovadoras e bem sucedidas, servindo como 

base para o desenvolvimento de novas pequenas empresas ao redor.  

 

 Saxenian (1994) observou a importância da colaboração e do aprendizado 

coletivo em clusters de empresa de tecnologia ao analisar os motivos de sucesso do 

Vale do Silício e constatou que neste local imperava a comunicação informal entre 

as empresas, o aprendizado coletivo e a colaboração. O Vale do Silício desenvolveu 

um sistema descentralizado, mas com cooperação industrial, enquanto que na Rota 

128 havia independência e isolamento das empresas entre si, mantinha-se lealdade 

corporativa, mas sem compartilhar informações sobre suas atividades e 

denominavam-se autossuficientes. 

 

 Para Amato Neto (2009), um aglomerado de base tecnológica constitui-se 

em uma vertente especial de aglomerados de empresas, em que a proximidade 

geográfica de um conjunto de empresas com universidades, centros de pesquisa, 

escolas técnicas e outros agentes especializados revela-se um fator estratégico no 

processo de geração e difusão do conhecimento e de fluxo de informações. 

 

 Cassiolato e Szapiro (2003) afirmam que os aglomerados de empresas de 

base tecnológica nascem a partir da existência no local de instituições científico-

tecnológicas de excelência. É o caso em que áreas de conhecimento específicos e 

predominantes nos locais determinarão a especialização dos aglomerados em 

detrimento de setores particulares. 

 

  A proximidade entre as empresas de base tecnológica e instituições de 

ensino e pesquisa que possam sustentar um desenvolvimento baseado em 

inovações por meio da criação e disseminação de conhecimento é de grande 

importância e constitui um fator preponderante para a sua localização e 

desenvolvimento (CASSIOLATO; SZAPIRO 2003). Segundo esses autores nesse 

tipo de aglomerado as empresas são organizadas na forma de redes e a governança 

local é realizada através de uma combinação e estímulos público-privados. 

 

Ainda na contribuição de Santos e De Paula (2012): 
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A triangulação para o desenvolvimento tecnológico, promovido por 
instituições de ensino tecnológico superior, governo local e 
indústrias, tem possibilitado reconstruir o tecido social das 
localidades. Ao estabelecerem-se como polo tecnológico, as cidades 
atraem não apenas mão de obra especializada, mas também se 
tornam atraentes para o estabelecimento de novos negócios, criando 
um ciclo virtuoso de desenvolvimento ao proporcionar aumento de 
renda por meio da oferta de trabalho qualificado (SANTOS; DE 
PAULA, 2012, p. 70). 

 

  Entende-se cluster, de modo abrangente, como a concentração setorial e 

geográfica de empresas. Dentre as várias características, a mais importante é o 

ganho de eficiência coletiva, entendida como a vantagem competitiva derivada das 

economias externas locais e da ação conjunta (AMATO NETO, 2000). 

 

  O propósito desta pesquisa é promover a integração dos temas 

aprendizagem organizacional e inovação e fornecer contribuições de base científica 

ao campo dos estudos organizacionais juntamente com os objetivos a que se propõe 

alcançar. Neste sentido, de forma a projetar o desenvolvimento do estudo, a 

pesquisa será de caráter qualitativo e exploratório, por meio de entrevistas 

semiestruturadas e esforços que serão empreendidos no sentido de coletar e 

analisar os dados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
 

Este estudo será de caráter qualitativo e de cunho exploratório. Os dados 

serão coletados por meio de entrevista baseada em roteiro semiestruturado. Para 
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Triviños (1987), a entrevista semiestruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias que se relacionam ao tema 

da pesquisa. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. 

Complementa o autor, afirmando que a entrevista semiestruturada favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de 

sua totalidade. 

 

A pesquisa qualitativa tem interesse em buscar o lado subjetivo de um 

fenômeno, admitindo a complexidade da realidade sob análise, evitando o 

reducionismo e primando pela intensidade (DEMO, 2000). Essa escolha se justifica 

pelo que definem Caldeira e Godoy (2012) ao apresentarem a aprendizagem 

organizacional como um fenômeno construído socialmente a partir de processos de 

interpretação e processamento de informações.  

 

 De maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou 

medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos 

dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos que vão se definindo a 

medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre 

pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva 

dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo (GODOY, 1995). 

 

 Por sua vez, Easterby-Smith e Araújo (2001) defendem que, pela 

complexidade que envolve o estudo empírico da aprendizagem, deve-se optar por 

métodos qualitativos de pesquisa quando do estudo do seu processo, com o intuito 

de proporcionar maior confiabilidade aos resultados do estudo. Diante disso, optou-

se pela entrevista, que é uma técnica comum em pesquisas de cunho qualitativo, 

além de contar com diversas formas como: estruturada, semiestruturada, individual 

etc.  

 

2.1 Participantes da Pesquisa e Técnica de Coleta de Dados 
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 Como requisito fundamental desta pesquisa, todos os entrevistados devem 

ser sócios, proprietários ou gestores de empresas localizadas em Santa Rita do 

Sapucaí e que produzam produtos tecnológicos. Sendo assim, os respondentes 

foram selecionados com antecedência. Foi atribuído um pseudônimo para cada 

empresa. 

 Os dados foram coletados com base na entrevista semiestruturada, 

padronizada aberta, mas caracterizada pelo emprego de uma lista de perguntas 

ordenadas e redigidas por igual para todos os entrevistados. As respostas dos 

entrevistados foram analisadas qualitativamente e feita transcrição de suas 

respostas. 

 

 Com relação aos meios utilizados para a investigação dos casos, para a 

fundamentação teórica, para o desenvolvimento da pesquisa e o alcance de seus 

objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como bibliográfica e de campo: 

 

 Bibliográfica – porque foram utilizados livros, periódicos, revistas 

especializadas, dissertações, teses e páginas da internet referentes ao 

tema proposto para desenvolvimento do referencial teórico. 

 

 De campo – porque utilizou, para investigação empírica, o próprio local 

onde ocorre o fenômeno sob pesquisa ou seja, o interior das empresas. 

 

 A pesquisa bibliográfica é mais acessível ao público, podendo ser obtida por 

meio de materiais publicados em livros, jornais, internet, revistas (VERGARA, 2000). 

Já a de campo é utilizada em pesquisas comparativas sendo possível, por meio 

deste método, o estudo de pessoas e fenômenos em diferentes regiões, culturas, 

comportamentos e países. 

 

 O objeto desta pesquisa foram três empresas de base tecnológica 

localizadas no Vale da Eletrônica, na cidade mineira de Santa Rita do Sapucaí. 

 

 A escolha das empresas para a pesquisa ocorreu em razão de esta cidade 

apresentar uma série de características que favoreceriam sua realização, como o 

fato de estarem localizadas num polo tecnológico reconhecido pelo desenvolvimento 
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e produção de eletroeletrônicos. Para sustentar o contínuo desenvolvimento deste 

polo, existem diversas instituições que oferecem apoio e contribuem para alavancar 

o sucesso da região como já citado anteriormente, além da acessibilidade. 

 

 No presente estudo, a pergunta de pesquisa teve como objetivo investigar 

como se dá a influência da aprendizagem organizacional na inovação de produtos. 

Assim, o procedimento de campo teve a seguinte sequência:  

 

 Selecionar empresas de acordo com alguns critérios: ser de base 

tecnológica e estarem localizadas no Vale da Eletrônica; ter pelo menos 

um produto inovador, assim reconhecido pelo proprietário ou gestor da 

empresa em estágio de comercialização; possuírem algum tipo de 

certificação. 

 

 O convite para a entrevista foi feito pessoalmente, explicando os motivos 

para sua realização. Na ocasião, o entrevistado foi primeiramente 

apresentado ao tema da pesquisa. Durante a conversa, a pesquisadora 

buscou tratar de assuntos relacionados, procurando saber como ocorreu 

o processo de inovação de um produto na empresa e onde buscou e 

adquiriu o conhecimento necessário para o desenvolvimento de produtos 

tecnologicamente inovadores. Essas informações foram anotadas em 

forma de relatório.  

 

 A coleta de dados ocorreu pelas entrevistas com os participantes. Os 

sujeitos da pesquisa nas empresas selecionadas foram os 

gestores/proprietários das empresas. Todos os agendamentos para a 

coleta de dados foram definidos de acordo com a disponibilidade dos 

envolvidos.  

 

 Finalmente foi realizada a análise do material coletado com os 

entrevistados. 

 

 

2.2. O Processo da Coleta de Dados 
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 Para coleta das evidências nas empresas, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, gravadas em mídia digital com empresários/gestores das 

empresas selecionadas. Para a realização das entrevistas, foi apresentado um 

roteiro semiestruturado preparado com o propósito de servir como norteador inicial 

para abordagem das questões fundamentais a serem exploradas.  

 

 É importante destacar que, em se tratando de uma pesquisa qualitativa, a 

utilização de tal roteiro, em parte ou na íntegra, não constitui um compromisso. Sua 

aplicação ficou, portanto, a livre critério da pesquisadora que, se pautando sempre 

pela captação mais profunda das evidências, o utilizou à medida em que se fez 

necessário. Em face disso, a pesquisadora incluiu ou excluiu questões de acordo 

com particularidades e necessidades que foram surgindo no decorrer das respostas 

de cada um dos entrevistados. 

 

 Em uma conversa informal antes da entrevista propriamente dita, alguns 

relatos sobre a empresa foram apresentados, como seu tempo de existência no 

mercado, sua estrutura interna, a hierarquia, a relação entre gestores e 

colaboradores, sua trajetória e produtos que fabricavam e comercializavam. 

Também foram levantados dados pessoais dos entrevistados, como nome, idade, 

gênero, grau de escolaridade, área de formação os cursos de atuação. Isso 

possibilitou um maior conhecimento sobre a empresa pesquisada.  

 

 Logo após, as entrevistas foram direcionadas, bem como o roteiro 

desenvolvido de modo a tornar possível buscar evidências da existência nas 

empresas de: fontes e formas de aprendizagem e sua influência na inovação dos 

produtos; os tipos de inovações; os processos de aprendizagem na empresa; a 

dinâmica de trabalho e relacionamento com clientes e fornecedores; a proximidade e 

contribuição da academia; a existência, o arranjo e a disponibilização de livros e 

revistas especializadas e o uso da internet. 

 

 Durante as entrevistas, procurou-se observar o que estava implícito nas 

falas dos entrevistados. Isso possibilitou, primeiramente, identificar as inovações nas 
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empresas e, posteriormente, a investigação da influência da aprendizagem (formas, 

fontes e dimensões) no contexto de tais inovações. Por conseguinte, foram 

identificados e investigados três produtos/inovações nas empresas estudadas. As 

entrevistas tiveram em média 95 minutos de duração e ocorreram num intervalo de 

oito dias da seguinte forma: 

 

1. EMPRESA A - Uma inovação/produto observada. A entrevista ocorreu 

em 06 de junho de 2014, com o proprietário da empresa, também 

atuante como gestor. 

 

2. EMPRESA B - Uma inovação/produto constatada. A entrevista 

aconteceu em 07 de junho de 2014, também com o proprietário e 

atuante como gestor da empresa. 

 

3. EMPRESA C - Uma inovação/produto percebida. A entrevista sucedeu 

em 11 de junho de 2014 com o gestor de segmento de inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO TEÓRICA  
 



59 

 

 

Seguindo a característica qualitativa da pesquisa, os dados coletados foram 

tratados por meio de categorias/grupos elencados a partir da teoria apresentada. 

Captados pelas entrevistas baseadas no roteiro semiestruturado, questionamentos 

básicos apoiados em teorias que se relacionam ao tema da pesquisa, conforme 

aponta Triviños (1987), favoreceram a descrição dos fenômenos sociais, e sua 

explicação e compreensão de sua totalidade.  

 

 Durante as entrevistas foram geradas anotações e estas foram transcritas 

para o computador (editor de texto Word) em forma de relatório. Após o término das 

entrevistas procedeu-se à etapa das transcrições de forma a evitar a perda de 

informações relevantes e de assegurar a confiabilidade das análises. 

 

 Com todo o conteúdo das entrevistas e relatórios já transcritos, procedeu-se 

à leitura e releitura de todo o material coletado das empresas. Para a realização 

dessa etapa foram criadas planilhas em Word, uma para cada empresa, onde 

elementos importantes observados na entrevista, relativas à questão da pesquisa, 

foram sendo destacados nas linhas das planilhas. Essa etapa das análises pôde 

promover uma geração das categorias optando-se pela utilização de uma planilha, 

pertinente ao objetivo da pesquisa como:  

 

 Os tipos de inovação: incremental que de acordo com Tigre (2006) 

referem-se às mudanças radicais ou incrementais, aplicadas em 

produtos ou processos com efetiva aplicação comercial; e radical que de 

acordo como Manual de Oslo (OECD, 2005), implica o desenvolvimento 

de algo realmente novo, ou seja, de produtos cujas características 

tecnológicas ou usos pretendidos diferem daqueles dos produtos 

anteriormente produzidos. 

 

 Formas e fontes de aprendizagem na inovação (por experiência, por 

interação interna e externa, pela busca e por imitação); elencados nas 

teorias de Antonello e Godoy (2011) sobre as formas de aprendizagem 

organizacional que podem contribuir para o processo de inovação de 

produtos nas empresas, sendo que podem ocorrer e vir das atividades 
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de produção, ou seja, de fontes internas e próprias (learning by 

searching) e pela própria experiência da empresa onde se aprende 

fazendo, (learning by doing) e, também de algumas fontes externas, pela 

interação estabelecida entre as empresas e seus clientes ou ainda 

imitação de concorrentes. 

 

 O processo de aprendizagem (níveis e dimensões) ocorrido na inovação 

(individual, grupal, organizacional). Nível individual - o processo de 

geração da aprendizagem envolve a aquisição de conhecimento por 

meio da busca de informações que subsidiarão a atribuição de 

significados. Nível de grupo - as pessoas iniciam a interpretação e 

integração das ideias, na busca de uma percepção partilhada. Nível 

organizacional- o grupo passa a integrar o processo que pode contribuir 

para a disseminação do conhecimento e o processo de 

institucionalização (SILVA, 2009). 

 

 A partir das categorias, foi possível selecionar e agrupar os elementos que 

apresentaram efeito nas inovações em produtos identificadas nas empresas: formas 

e fontes de aprendizagem identificadas com influência nas inovações pesquisadas; o 

processo de aprendizagem (níveis e dimensões) ocorrido pelas inovações; os tipos 

de inovações. Portanto foi possível confrontar os resultados obtidos com as teorias 

que deram suporte a esta investigação e, por conseguinte, tentar formular a 

conclusão desta pesquisa. 

 

 Dada a relevância dos temas abordados e desenvolvidos na fundamentação 

teórica, e que foram utilizados para análise de dados e discussão dos resultados, 

elaborou-se uma planilha final a qual serviu como referencial (matriz metodológica) 

para as categorias criadas dentro dos objetivos da pesquisa. 

 

A seguir estão relacionados os quadros com as categorias identificadas para 

cada uma mediante os estudos apresentados nesta pesquisa e seus respectivos 

autores, bem como as perguntas relacionadas no roteiro das entrevistas.  

 Durante essa pesquisa, houve compreensão de que os temas aprendizagem 

organizacional e inovação, estão relacionados já que se conversam tanto no sentido 
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da teoria como também nas perguntas apresentadas e realizadas durantes as 

entrevistas, de forma que não podem ser vistas isoladas, mas sim como um conjunto 

que se relaciona a todo o momento. Também será apresentado o quadro para 

análise dos resultados. 

 

Quadro 2 – Matriz Teórica 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Aprendizagem Individual

Prange (2001)

Saxenian (1994)

7. Obteve a colaboração, ajuda ou influência de alguém para alcançar o objetivo 
proposto para o produto? Fez alguma parceria? Contou com a ajuda de clientes, 

empregados ou laboratório/centro de pesquisa, academia? . Qual a maior 
influência sobre o desenvolvimento deste produto e o que lhe serviu de 

inspiração para desenvolvê-lo ou mudá-lo?

6. Para o desenvolvimento desse produto quais as fontes de conhecimentos mais 
recorridas por você e pelos seus funcionários?  Esse produto sofreu modificações 
ou melhorias em sua trajetória ao longo do tempo? Poderia me dizer as razões 

e/ou necessidades?

OECD (2005)

Fleury e Fleury (2011)

5. Qual produto é considerado carro-chefe da empresa? (Fale somente como ele é 
e o que ele tem de inovador). Poderia contar um pouco sobre a história desse 

produto (desde sua concepção até hoje)? Como nasceu a ideia? Qual o seu 
diferencial em relação ao similar no mercado?

Argyris e Schön (1996)

Kolb (1997)

Senge (2013)

Bitencourt (2001)

Starkey (1997)

Crossan, Lane e 
White (1999)

Easterby Smith e 
Araujo (2001)
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Schumpeter (1961)
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Livros especializados

Internet

Por Experiência

Congresso

2. Quais os principais meios que você usa para se atualizar e como busca novos 
aprendizados para os seus gerentes e funcionários? A empresa utiliza alguma 

prática formal ou informal de aprendizagem organizacional? (palestras, cursos 
online, ou presencial, consultoria, treinamentos, etc.)

1. As suas experiências e habilidades são compartilhadas com seus gerentes e 
funcionários? Como ocorre a troca de experiências em sua empresa, através do 

trabalho em equipe, diálogo ou reuniões ou outra forma?

Lastres e Cassiolato 
(2005)

Tigre (2006)
Palestras

Equipe de Projeto

Fiol e Lyles (1985)

Dodgson (1993)

Silva (2009)

Schein (1993)

Porter (1999)

Tidd, Bessant e Pavitt 
(2001)

4. Com relação à aprendizagem e retenção do conhecimento, acredita que há 
compartilhamento de conhecimento no dia a dia? Como os seus empregados 

aprenderam suas funções? O que acha que foi fundamental para que 
conseguissem aprender o novo trabalho? Qual sua opinião sobre a aprendizagem 

organizacional na contribuição para a inovação de produtos?

Santos e De Paula 
(2012)

 3. Você percebe alguma iniciativa por parte dos empregados quando os 
estimula? A capacidade de inovar e criar são estimuladas dentro da empresa? 

Como as pessoas sugerem ideias e melhorias e como elas são aceitas e 
promovidas? 

Antonello e Godoy 
(2011)

Fleury e Fleury (2011)

Huber (1991)

Garvin (1993)

Kim (1993)
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Quadro 3 – Diretrizes para análises dos dados coletados 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

3.1 Descrição das Empresas e Análises das Entrevistas  
 
 
 
 Para cada empresa estudada, primeiro é apresentado uma breve descrição 

e seu campo de atuação. Os dados foram coletados por meio das entrevistas ou 

apresentados pelos próprios entrevistados através de vídeos institucionais. Mais 

adiante, serão apresentados os tipos de inovações em produtos identificados e as 

formas e fontes de aprendizagem nelas identificadas com influência nas inovações 

pesquisadas. Após, será descrito o processo de aprendizagem (níveis e dimensões) 

ocorrido nas inovações. Finalmente, são apresentados alguns outros elementos 

relacionados à aprendizagem e inovação nas empresas que se mostraram 

relevantes nesta pesquisa. 
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 Para atender ao objetivo deste trabalho, que se compromete a relacionar 

como a aprendizagem organizacional influencia nas inovações de produtos, serão 

então apresentadas as análises pertinentes ao grupo pesquisado. 

 

 As três empresas escolhidas compõem parte do conjunto de empresas 

residentes no Vale da Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí, sendo duas pequenas e 

uma de grande porte. Serão denominadas empresa A, B e C. 

 

 

3.1.1 EMPRESA A 
 

 

 A empresa A, fundada em 2003, atua no segmento de Tecnologia da 

Informação comercializando em torno de vinte e sete produtos na área de TI. O 

trabalho, desde o desenvolvimento do produto até sua comercialização, é feito na 

própria empresa. 

 

 Atualmente conta com 64 colaboradores entre técnicos em eletrônica e 

informática, engenheiros em telecomunicações, analista de sistema e 

administradores, formados em instituições de ensino da cidade como ETE, INATEL 

e FAI. O proprietário é técnico em eletrônica, graduado em engenharia elétrica no 

INATEL e atua como gestor geral da empresa. Foi o entrevistado desta pesquisa. As 

tarefas são delegadas ao gerente geral e para sua equipe de desenvolvimento, mas 

sempre monitoradas por ele. 

 

 Nesta empresa existe uma área de convivência para reuniões, discussões e 

opiniões. Nesse local, vários assuntos da empresa são tratados e há interação entre 

todos os colaboradores num clima de descontração. Existe um setor de treinamento 

para os profissionais novatos que, por sua vez, seguem aprendendo suas funções 

com os demais colaboradores mais experientes com quem interagem.  
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 Cientes da importância de se garantir um ritmo de inovação para que se 

mantenham competitivos no setor em que atuam, possuem projetos já 

desenvolvidos de inovação incremental e radical com horizonte de produção para 

médio e longo prazo como relatou o entrevistado dessa empresa. 

 

 A empresa possui certificação de qualidade, licenciamento ambiental e atua 

constantemente a favor da sustentabilidade, adaptando seus processos com o 

intuito de diminuir os impactos ambientais gerados pelo desenvolvimento industrial e 

econômico do mundo atual. 

 

 O entrevistado narrou que em sua empresa a ideologia é agir com ética, 

integridade e transparência, respeitando as pessoas, meio ambiente e trabalhar com 

entusiasmo e paixão. Sua missão é oferecer inovação, competência industrial, 

criatividade, agilidade, entendendo e atendendo às expectativas dos clientes em 

parceria com os colaboradores e fornecedores. Investe sempre na criatividade e 

crescimento profissional de sua equipe, buscando sempre o resultado positivo. 

 

   Com muito orgulho, o entrevistado da empresa A disse que desenvolve, em 

parceria com seus clientes, soluções adequadas às necessidades do mercado. Toda 

a preparação da documentação necessária à industrialização, desenhos técnicos e 

instruções de montagem é preparada na própria empresa. Possui uma equipe 

especializada na procura de componentes no mercado nacional e internacional. 

Conta com suporte técnico na China para certificação de fornecedores estrangeiros 

e investe sempre na inovação de seus produtos.  

 

 Sentiu-se muito orgulhoso em dizer também que sua empresa atualmente se 

preocupa com a responsabilidade social e entende e apoia a evolução das práticas 

sociais dentro da empresa. Fortalece uma gestão ética e transparente que 

estabelece um canal de desenvolvimento sustentável, minimizando impactos para o 

meio ambiente e contribuindo para satisfazer às demandas presentes, 

conscientizando e preservando as futuras gerações. 
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 A empresa realiza o planejamento estratégico anualmente, participa de 

editais de fomento para captação de recursos financeiros e já ganhou prêmios em 

inovação tecnológica. 

 

 O entrevistado afirmou que um dos incentivos para implantar a empresa no 

Vale da Eletrônica se deu pela cidade estar perto de instituições de ensino que 

formam técnicos, engenheiros e administradores. Isso possibilitou o acesso à mão 

de obra especializada e aos fornecedores específicos, atribuindo também o 

laboratório do INATEL como parceiro na certificação dos produtos fabricados. Isso 

foi evidenciado no comentário do entrevistado: 

  
“Nós temos bastante envolvimento com a ETE e o INATEL. Estes 
centros acadêmicos são fundamentais, pois se observarmos os 
grandes centros de tecnologia do mundo, perceberemos que todos 
estão próximos de alguma academia, alguma instituição de ensino. 
Houve uma tentativa de implantar um Vale da Eletrônica em 
Salvador, mas foi em vão, pois não havia academia próxima. O Vale 
do Silício se desenvolve porque as melhores academias do mundo 
estão lá, ou seja, não existe desenvolvimento de tecnologia sem uma 
academia próxima. O Vale só existe graças à ETE e o INATEL e a 
FAI. A grande chave para o sucesso do Vale são os centros 
acadêmicos presentes [...].” (Entrevistado da empresa A). 

 

 As observações do entrevistado da empresa A estão de acordo com a 

avaliação de Santos e de Paula (2012, p. 70) "A disponibilidade de instituições de 

ensino tecnológico superior de classe mundial, como o Massachusetts Institute of 

Technology – MIT, e importantes cidades universitárias e industriais, como Boston e 

Cambridge, a oferta de profissionais altamente qualificados, em especial da área de 

engenharias, foram diferenciais na formação do polo tecnológico da Rota 128”. 

 

 

Produto inovador identificado na empresa 

 

 

 A empresa A se mantém no mercado pela constante inovação em seus 

produtos que a todo tempo acontece movido pela alta concorrência. Um produto 

altamente inovador foi apresentado e selecionado para a investigação da 

aprendizagem, tendo como agente da inovação o próprio dono da empresa.  
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 Trata-se de uma inovação radical cuja tecnologia foi desenvolvida na própria 

empresa, num período de sete meses: O rastreador GPS/GPRS, um produto para 

rastreamento de veículos que fornece a localização e características como freio e 

óleo para monitoramento. Muito usado para manutenção de frota e controle de 

equipe. 

 

 Essa nova ideia começou com um dos grandes produtos que a empresa 

teve no passado, que foi o GPS automotivo, o tradicional em que se coloca o 

endereço e chega aos lugares. 

 

  Por questões de mercado esse produto começou a cair muito de preço, 

assim como a qualidade, já que algumas pessoas terminavam usando os aplicativos 

de celular. Era necessário lançar algo que fizesse a diferença. Algo realmente 

inovador. Isso vai ao encontro da concepção “Schumpeteriana”, em que a inovação 

ocorre seguindo um processo de “destruição criativa” e velhos elementos dão lugar a 

novos a fim de gerar algo novo ou melhorado (SHUMPETER 1961). 

 

 A motivação para o desenvolvimento do produto baseou-se numa visita 

recebida de uma pessoa da África do Sul que comentou sobre gestão de frota, e daí 

veio a ideia. Terminou obtendo sucesso em um lugar que a empresa não imaginava 

originalmente, o seguimento de segurança. Conforme afirmou Starkey (1997), as 

inovações acontecem o tempo todo ligadas a necessidades de clientes, onde grande 

número de inovações incrementais e radicais pode constituir significativa vantagem 

competitiva.  

 

 O processo de inovação teve várias fases, que se iniciou com uma ideia, 

passando para a identificação do mercado potencial e pelo desenvolvimento até 

chegar à comercialização. Em cada uma dessas fases a pesquisa e o conhecimento 

adquirido por diversas formas e fontes foram determinantes para a viabilização dos 

projetos. A empresa é líder nacional em produção deste produto. O produto possui 

diferenciais: o firmware, permanent software programmed into a read-only memory, o 

fato de ter um bom processamento e ser à prova d’água. 
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 Outros produtos fabricados pela empresa, também passam por inovações 

incrementais ao longo de sua existência, conforme comenta o proprietário em 

relação às ideias para lançarem novos produtos no mercado: 

 
“[...] Tá, com relação à inovação, o que a gente faz aqui na empresa 
é o seguinte: a gente tem um canal e dentro da pesquisa de 
desenvolvimento, da área comercial e da área de marketing, 
qualquer pessoa pode trazer alguma ideia de algum produto novo, 
alguma inovação em qualquer sentido, não só inovação no produto, 
mas inovação na forma de produzir, na forma de cobrar, na forma de 
emitir nota, quer dizer, qualquer coisa que traga inovação, todo 
mundo está aberto. O que é mais simples para entender é com 
relação ao produto, que é uma coisa mais palpável né, então, a 
pessoa traz a ideia, a maioria termina vindo muito do comercial que a 
gente tá no mercado, e criamos o que a gente chama de line-up que 
é a linha de lançamento de produto.  Isso é discutido entre todo 
mundo e então sentamos numa sala uma vez por semana e uma vez 
por mês a gente faz uma revisão e discute o line-up ponta a ponta 
quais são os critérios daquele produto ou daquele serviço que nós 
vamos prestar, quais são as especificações mínimas, qual a 
expectativa nossa de preço de venda, de preço ao consumidor final, 
de custo.  As pessoas saem daqui com essa contribuição de saber 
que o mínimo é aquilo, qualquer coisa que for a mais e que não afete 
aqueles pontos mais importantes é bem-vinda, desde que não afete 
custo ou preço. É assim que tratamos inovação [...].” (Entrevistado da 
empresa A). 

 

 Esta empresa pode-se enquadrar nos relatos teóricos de Teixeira e 

Zamberlan (2004), que destacaram algumas características de organizações 

inovadoras, ao quais todos se sentem comprometidos com o processo de inovação. 

O clima da inovação é instaurado pela direção da empresa e toda ideia nova é bem-

vinda. Criatividade e ousadia são recompensadas não havendo limites para inovar, 

os experimentos estão por toda parte, todos cultuam a inovação. A inovação é 

interativa. Existem vários canais de comunicação abertos para garantir uma 

autêntica interação entre a direção e os funcionários, os técnicos, os vendedores, a 

empresa e os clientes. 

 

 Em comentários do entrevistado, acredita-se que mudar o produto é questão 

de sobrevivência e não simplesmente de motivação, faz parte do negócio. Visto que 

a empresa vive de produtos inovadores, faz-se necessário a inovação e evolução o 

tempo todo, pois, se isso não acontecer, estaria fora do mercado. 
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 Isso corrobora com as ideias de Schumpeter (1961), em que as 

organizações e o próprio mercado passaram a vislumbrar na inovação uma via 

necessária de desenvolvimento, por meio da qual era possível acompanhar as 

mudanças no mercado, melhor compreender os aspectos evolutivos que as 

empresas deveriam adquirir para se manterem competitivas e interligar as ações 

internas com as demandas do ambiente de negócios. 

 

 

Formas e fontes (internas e externas) de aprendizagem identificada com influência 

na inovação pesquisada 

 
 

 Nesta empresa foram identificadas variadas formas e fontes de 

aprendizagem que influenciaram a inovação. Como fontes internas à empresa, a 

primeira forma de aprendizagem observada foi por experiência, comumente 

chamada de ‘aprender fazendo’, que ocorreu durante o desenvolvimento do produto 

baseado no produto anterior que já estava no mercado e aproximando dos relatos 

de Lastres Cassiolato (2005), o “learning by doing”, a aprendizagem pela própria 

experiência. 

 

 O entrevistado narrou que determinada tecnologia estava ultrapassada e, 

com a experiência adquirida, adaptaria o novo produto que desenvolveriam. Isso deu 

origem a um produto tecnologicamente novo, com características tecnológicas 

aprimoradas e, portanto, à inovação radical estudada. Neste caso, a fonte de 

aprendizagem foi o próprio produto e o seu conhecimento e experiência, juntamente 

com sua equipe de engenheiros e técnicos que tiveram os “insights" e inquietações 

surgidas durante o processo. 

 

 Outra forma de aprendizagem que ocorreu nesta empresa por fonte interna 

foi a interação, a qual se mostrou frequente e com variados atores e resultados, 

entre proprietário e sua equipe, destacando aqueles mais qualificados que 

apresentavam o maior grau de formação. A complementaridade de conhecimento 

também foi observada entre toda a equipe de desenvolvimento, cuja aprendizagem 
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se mostrou intensa. Aspectos como alinhamento de ideias e sentimento de 

confiança apresentaram influência sobre a qualidade da interação, a qual 

proporcionou a aprendizagem identificada e se mostrou no comentário do 

entrevistado: 

 
“[...] porque as pessoas já trabalham com esse tipo de equipamento. 
Então a gente procura desenvolver aqui bastante a parte de inovação 
tanto que tudo o que temos de comunicação estamos falando de 
inovação, tudo, para fomentar esse tipo de ideia dentro da empresa. 
Aqui na nossa região, nenhuma empresa vive sem inovação. É algo 
fundamental para se manter vivo no mercado. Essa é a realidade” 
(Entrevistado da empresa A). 

 

 Como fonte de interação externa, observou-se na empresa o investimento 

em treinamentos e cursos de maneira constante. Participam muito de feiras de 

tecnologia nacionais e internacionais, palestras e cursos sobre novas tecnologias, 

conforme relata o entrevistado: 

 
“Nós temos planejamento de treinamento para o ano inteiro. A gente 
tem um treinamento estratégico que fazemos há mais de quatro 
anos, em que existe todos os nossos planejamentos de vendas, 
faturamento, produtos que vamos lançar investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento, investimento em marketing e treinamento, todos 
os treinamentos que vão ocorrer durante todo o ano. Óbvio que isso 
vai sendo acompanhado e vai mudando de acordo com as 
necessidades momentâneas, mas é colocado como uma meta, pois 
há pessoas que acompanham e precisam, de alguma forma, fazer 
aquilo acontecer. E um dos indicadores que temos é esse [...]” 
(Entrevistado da empresa A). 

 

 Ainda por fontes externas à empresa, as formas de aprendizagem 

identificadas com influência na inovação foram: a aprendizagem pela busca, a 

aprendizagem por imitação e a aprendizagem por interação.  

 

A aprendizagem pela busca teve como fontes pesquisas realizadas por 

intermédio dos livros técnicos e especializados consultados na biblioteca do INATEL 

ou comprados e disponibilizados na empresa. Também se deu pelas consultas aos 

sites de busca na internet para captura de conhecimentos específicos e, com isso, 

absorverem o conhecimento necessário para o desenvolvimento da inovação 

pretendida. 
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 A aprendizagem por imitação se baseou no produto anterior e em alguns 

produtos com características similares encontrados no mercado. Consistiu no 

agrupamento de diversas tecnologias encontradas separadamente em produtos 

distintos em um só produto com capacidade para suportá-las. 

A aprendizagem por interação externa teve como fontes os próprios clientes 

da empresa, os quais verbalizaram suas necessidades e expectativas, possibilitando 

a identificação de demandas de mercado e ideias para criação; fornecedores 

(fabricantes de peças) com sugestões técnicas e alternativas tecnológicas para os 

novos produtos em desenvolvimento; e professores do INATEL que forneceram 

cursos que auxiliaram em determinada etapa da criação. 

 

  A internet foi o meio mais utilizado para o estabelecimento das interações, 

mais especificamente, da aprendizagem que ocorreu com os fornecedores. Ao 

aprender pela busca (learning by searching), obtém-se o aprendizado através de 

procuras em fontes de informações tecnológicas (FLEURY; FLEURY 2011), 

conforme relata o entrevistado: 

 

 “[...] sempre a internet. A internet é a base de informações para 
tudo. Fazemos visitas também às fábricas, aos fornecedores e aos 
clientes buscando informações de mercado de novas tecnologias. 
Não tem outra forma. Umas das grandes dificuldades que a 
academia tem em mostrar para o aluno é que as empresas não 
fazem os produtos do seu gosto, mas sim de acordo com a vontade 
do cliente, do consumidor. Deve-se buscar constantemente 
novidades, novas tecnologias. Estar conectado te leva para frente” 
(Entrevistado da empresa A). 

 

 O produto estudado não sofreu qualquer alteração ou aprimoramento após a 

conclusão do protótipo e a sua consequente produção. Assim, a pesquisa demonstra 

que as formas de aprendizagem apresentadas ocorreram na fase de criação e 

desenvolvimento do protótipo que, por sua vez, por efeito dessas, foi sofrendo 

ajustes e aperfeiçoamentos até alcançar a versão final comercializada. 

 

 Essas observações (fonte de interação externa, clientes, fornecedores, 

internet, academia, treinamentos, cursos) vão ao encontro dos pressupostos de 

Antonello e Godoy (2011) sobre as formas de aprendizagem organizacional que 
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podem contribuir para o processo de inovação de produtos nas empresas, podem 

ocorrer e vir das atividades de produção, ou seja, de fontes internas e próprias 

(learning by searching) e pela própria experiência da empresa onde se aprende 

fazendo, (learning by doing) e, também de algumas fontes externas, pela interação 

estabelecida entre as empresas e seus clientes ou imitação de concorrentes.  

 Demonstra-se assim, a aprendizagem por interação com efeito na 

aprendizagem organizacional. Contudo, outro aspecto importante que influenciou de 

forma determinante todas as formas de aprendizagem identificadas consiste na 

personalidade do dono da empresa (entrevistado) que se mostrou flexível, aberto e 

receptivo à apresentação de ideias e soluções contrárias às suas, fato que 

influenciou a intensidade e o volume das trocas de conhecimento que foram 

observadas nessa empresa.  

 

 Observou-se que o entrevistado valoriza a diversidade de ideias e a 

contraposição de opinião dentro da empresa, como exemplo disso destaca-se seu 

seguinte comentário: 

 
“Cada vez mais ouço meus colaboradores, suas opiniões. Existem 
alguns termos aqui que a gente sempre fala que em reunião a gente 
sempre deve entrar como criança e deve ter ‘perguntinha de neném’ 
mesmo. Pergunte por que às vezes daquela ‘perguntinha de neném’ 
totalmente desprovida de maldade vem uma sacada que ninguém 
estava imaginando. Por isso a gente sempre procura estimular” 
(Entrevistado da empresa A). 

 

 O entrevistado da empresa A mostrou ser dotado de uma visão de longo 

prazo, reconhecendo a importância da inovação para a sobrevivência de sua 

empresa. Para isso realiza planejamento estratégico e preocupa-se em se atualizar 

e agregar novos conhecimentos. Demonstrou possuir um elevado grau de confiança 

em seus conhecimentos e no sucesso de seus produtos.  

 

 Acreditando estar convicto da relação existente entre a inovação e a 

aprendizagem, promove, ele mesmo, a capacitação de seus colaboradores 

buscando criar um clima de abertura para a troca de conhecimentos. Investe em 

livros para a empresa, manda seus colaboradores mais qualificados para cursos e 

mantém-se atento ao mercado, à atuação da concorrência e ao “feedback” de seus 
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clientes para o desenvolvimento de suas inovações. Por ser um forte conhecedor do 

mercado em que atua, torna-se capaz de descobrir os nichos de mercado que o leva 

sempre a inovar.  

 

 Ao relatar sobre a formação de seus funcionários demonstrou valorizá-las 

como um pré-requisito para a aprendizagem na empresa. Busca captar para áreas 

estratégicas, colaboradores com bom nível de conhecimento e formação.  

 

 Sua experiência em uma empresa anterior colabora para que traduza suas 

ideias em ações, de forma que é possível imaginar que possua grandes habilidades. 

Sobre isto vale ressaltar o seguinte comentário: 

 
“Mudar o produto no nosso caso é questão de sobrevivência e não 
simplesmente de motivação, faz parte do nosso negócio. O nosso 
ramo é inovação e evolução o tempo todo, se não fizermos isso 
estamos fora do mercado. Aqui na nossa região nenhuma empresa 
vive sem inovação. É algo fundamental para se manter vivo no 
mercado. Essa é a realidade. Eu procuro ideias e com elas fazer um 
produto novo que traga vantagem competitiva para minha empresa” 
(Entrevistado da empresa A). 
 
 

 Esta consideração se mostra coerente ao que Porter (1993) relatou: “As 

empresas devem buscar alternativas de desenvolvimento na inovação de produtos, 

com agilidade, para permanecerem no mercado. As organizações devem aprender 

mais rápido que seus concorrentes para ter essa vantagem competitiva”.  

 

 Outro aspecto marcante observado no entrevistado refere-se à preocupação 

com a atualização de seus conhecimentos, sua motivação para enfrentar as 

adversidades, a intuição, a capacidade de traduzir ideias em ações, a paixão pelo 

trabalho e a visão de longo prazo que apresenta, visto que foca no planejamento 

estratégico, em parcerias e no desenvolvimento de tecnologia a ser aplicada em 

inovações futuras.  
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O processo de aprendizagem (níveis e dimensões) observado na inovação. 
 

 

 Sobre o processo de aprendizagem (níveis e dimensões) observado na 

inovação da empresa A, foi possível identificar que esta possa ter alcançado o nível 

grupal e organizacional. Notou-se que o dono (entrevistado) dominava o mais amplo 

conhecimento acerca das tecnologias e processos de fabricação do produto 

inovador. Isso foi discutido e passado aos colaboradores mais qualificados, 

engenheiros, técnicos e analistas de sistemas, que compõem o grupo de 

profissionais que atuaram diretamente no desenvolvimento e produção dos 

produtos, e posteriormente a todos os colaboradores da empresa, alcançando assim 

o nível organizacional.  

 

 O fluxo da aprendizagem ocorreu, em um primeiro momento, do nível 

individual para o grupal (“feedforward”), quando o conhecimento sobre as 

tecnologias e processos que deveriam compor o produto foi transferido do dono da 

empresa para outros, ou seja, para sua equipe de desenvolvimento, chegando ao 

nível organizacional. Neste sentido destaca-se o relato do dono da empresa: 

 
“Sem evoluir, sem os talentos da gente, não há inovação. A evolução 
não necessariamente é pelo meio formal, aquele meio em que você 
vai lá e senta numa cadeira e vai ter um treinamento. Você ganha 
aprendizado na troca de experiência com o teu colega do lado, entre 
as pessoas, procuramos estimular isso, que as pessoas quando 
veem uma forma de fazer melhor, qualquer atividade, que seja 
difundido e seja passado para os demais para que todo mundo 
evolua” (Entrevistado da empresa A). 

 

  Notou-se também que, posteriormente, o “feedback” também ocorreu e o 

conhecimento dos colaboradores, amadurecido pela experiência e aprendizagem 

ocorrida na empresa, foi transferido para o grupo (equipe de projetos) e para o dono 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento dos produtos e para a consolidação do 

“know-how” da empresa.  

 

 Destaca-se a fala do entrevistado se referindo “ao processo de transferência 

de informações e conhecimentos” e a importância do “feedback” de um colaborador 
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para o desenvolvimento de um dos produtos. Essa percepção na empresa vai ao 

encontro da perspectiva do processo de aprendizagem dos autores Crossan, Lane e 

White (1999). Os autores propuseram que a aprendizagem é um processo que 

passa do nível individual ao organizacional através de um processo de intuição, 

interpretação, integração e institucionalização. Foi possível identificar o fluxo da 

aprendizagem no sentido “feedforward” e “feedback”. 

 
“[...] quando o colaborador já tem um conhecimento básico sobre a 
tecnologia e você começa a abrir aquela estrutura e mostrar o que 
ainda pode melhorar, que pode ser diferente, mesmo que a pessoa 
nunca tenha visto isso antes, a experiência e sua formação básica 
contribuem muito. Aí, a partir dali ela vai colocando também o seu 
conhecimento e suas ideias e com isso dar velocidade ao processo” 
(Entrevistado da empresa A). 

 
 

 Cabe observar ao comentário do entrevistado da empresa A, sua percepção 

apresentada sobre a importância do conhecimento básico para o processo de 

aprendizagem que se estabelece e se manifesta na qualidade da mão de obra que 

emprega. A relação entre a aprendizagem identificada na empresa e a qualidade da 

formação básica dos empregados se apresenta similar e complementar em relação 

à do proprietário. O proprietário analisa e avalia as pessoas que trabalham na 

empresa, juntamente com seus gestores e gerentes. Esse comentário logo a seguir 

relata como se dá essa avaliação. 

 
“Então, a gente tem projetos e metas para tudo isso. Produtos ou 
qualquer tipo de inovação que traga algum resultado trarão 
recompensas à pessoa responsável. Todos aqui são avaliados de 
seis em seis meses e um dos critérios de avaliação é a inovação. 
Essas avaliações são o que a gente chama de cruzada, né, a pessoa 
faz uma autoavaliação, o gestor faz uma avaliação dela e tem-se 
uma terceira que é feita em conjunto” (Entrevistado da empresa A). 

 

 Quando perguntado se as pessoas aprendem dentro de sua empresa notou-

se uma verdadeira e orgulhosa afirmação: 

 
“Eu acho que se elas não tiverem aprendendo, a gente não estaria 
crescendo. O aprendizado é uma coisa muito difícil de medir, como 
que você vai medir se você aprendeu ou deixou de aprender. Pra 
mim, algumas coisas servem como base para isso e uma delas é 
resultado, crescimento, se a empresa continua crescendo e tendo 
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resultado, provavelmente as pessoas que trabalham ali estão 
aprendendo” (Entrevistado da empresa A). 

  

 Sobre as formas e fontes de aprendizagem identificadas na pesquisa com as 

teorias apresentadas neste trabalho, não houve contradições, indo ao encontro dos 

estudos já desenvolvidos por estudiosos do assunto. No contexto da inovação, as 

formas de aprendizagem por esse estudo identificado correspondem àquelas já 

mencionadas, mais especificamente por Fleury e Fleury (2011).  

 

 Os autores Fleury e Fleury (2011), conforme já descrito, ao analisarem o 

papel do aprendizado no processo de capacitação tecnológica de países em 

desenvolvimento, distinguiram processos de aprendizagem. Esses processos foram 

observados nesta empresa, como o processo de aprender a operar (learning by 

operating), ocorrido através do próprio sistema de produção em atividade na 

empresa, no caso um produto que já estava com tecnologia mais atrasada e serviu 

de base para a inovação de outro produto. 

 

 Em aprender a mudar (learning by changing), também foi percebida a 

inserção de mudanças nas características operacionais existentes, em que tudo na 

empresa é avaliado: processos de fabricação, talentos humanos e competências. 

Isso vai ao encontro das falas do entrevistado: 

 
“[...] aí você vai contratando pessoas, essas pessoas as vezes 
entram só no operacional e você tem um ou dois que se destacam. 
Um começa a vir pra uma área mais de comando e você vai criando 
as competências internamente. Vê o que é melhor para a empresa, 
traça estratégias, melhora o processo de produção, tudo para trazer 
melhores benefícios para as empresas” (Entrevistado da empresa A). 

  
 A aprendizagem pela análise de desempenho também foi observada (systems 

performance feedback) pois o aprendizado baseou-se em parâmetros que 

informaram o desempenho da produção (FLEURY; FLEURY, 2011). 

 
“A gente procura fazer rodízios dentro de produção para que as 
pessoas trabalhem em posições diferentes e poderem exatamente 
tentar de alguma forma ter esse tipo de aprendizado. A própria 
reunião de indicadores já é um grande aprendizado, pois você tem 
uma pessoa de produção e uma pessoa do financeiro. O financeiro 
apresentando índices financeiros e o cara da produção, ao ver 
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aquilo, de alguma forma vai captar e de repente numa informação 
surge uma luz que ninguém via porque estavam envolvidos no dia a 
dia” (Entrevistado da empresa A). 

 O processo de aprender ao treinar (learning through training), no qual o 

aprendizado se dá pelo treinamento, foi uma das maneiras mais comuns observada 

nesta empresa. A organização investe muito em treinamentos internos e externos, 

cursos, palestras e feiras. Já o processo de aprender por contratação (learning by 

hiring), que provém da contratação de pessoas que já detenham os conhecimentos 

que a empresa necessita, também foi observado na equipe de engenheiros de 

projetos, alguns já detinham o conhecimento e apresentaram no desenvolvimento do 

produto (FLEURY; FLEURY, 2011). 

 

 O Aprender por busca (learning by searching), foi o mais destacado pelas 

falas do entrevistado da empresa A, que afirmava sempre que tinham que 

constantemente buscar fontes de informações tecnológicas (FLEURY; FLEURY, 

2011). 

 
 Durante a entrevista, um elemento do Vale da Eletrônica mereceu destaque 

nesta empresa pela importância que a aprendizagem representou para o 

desenvolvimento de um dos produtos. Constitui-se na oportunidade da parceria 

estabelecida entre a empresa e a Universidade, especificamente com a Faculdade 

de Engenharia, o INATEL, para o desenvolvimento de determinada tecnologia que 

deveria compor o produto, relatado agora de forma mais ampla. 

 

 Sob esse aspecto, a parceria estabelecida viabilizou a realização de uma 

importante interação e, consequentemente, transferência de conhecimento que se 

deu entre o dono, os professores e a equipe de projeto que, juntos, trabalharam no 

projeto do produto. O comentário do entrevistado da empresa A a seguir, pode 

demonstrar a importância dessa parceria para sua empresa.  

 
“[...] então, estar próximo do INATEL é importante... [...] Aí eu acho 
que é um processo de aprendizagem mesmo. De troca de 
experiência. Porque a gente quando necessita recorre à ele, que é o 
nosso foco. Os laboratórios do INATEL são muito completos e nos 
ajudam muito para testes dos produtos, certificações e ainda em 
programações (software). Então a gente foi aprendendo e, à medida 
que ia precisando que essas informações fossem passadas, a gente 
ia ensinando, comunicando... [...]” (Entrevistado da empresa A). 
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  A possibilidade de acesso e utilização do laboratório de eletroeletrônica do 

INATEL para a realização das experiências e testes, e certificações, também 

apresentou influência na aprendizagem nas inovações da empresa, na medida em 

que forneceu recursos tecnológicos essenciais para que a aprendizagem pudesse 

se concretizar. As observações na empresa sobre a vantagem de estar perto do 

INATEL veio ao encontro do trabalho desenvolvido por Santos e De Paula (2011) 

sobre o Vale da Eletrônica, no qual as autoras o destacaram, dentre outras 

instituições de ensino presentes no vale, como referência nacional no ensino 

tecnológico e formador de mão de obra especializada e como influenciador nas 

inovações das empresas.  

 

 A empresa A também participa de editais de fomento para a captação de 

recursos financeiros direcionados às empresas de inovação tecnológica. Tais 

recursos se tornaram essenciais para a contratação dos profissionais que 

participaram do desenvolvimento dos produtos e para subsidiar os gastos iniciais de 

pesquisa e produção. 

 

 Conforme afirmam Fleury e Fleury (2011), a infraestrutura para o seu pleno 

funcionamento envolve as pessoas e processos por meio da aprendizagem 

organizacional. Ainda se tratando da aprendizagem organizacional, ela se torna tão 

necessária para o futuro das organizações conforme aponta Senge (2013) em suas 

disciplinas que envolvem o domínio pessoal, modelos mentais, visões partilhadas, 

aprendizagem em grupo e pensamento sistêmico. Neste sentido, vale resgatar a 

afirmação de Fleury e Fleury (2011, p. 19), ao defenderem que o processo de 

aprendizagem “[...] é um processo de mudança resultante de prática ou experiência 

anterior, que pode vir, ou não, a manifestar-se em uma mudança perceptível do 

comportamento”. 

 

 

3.1.2 EMPRESA B 
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 A empresa B atua no mercado tecnológico desde sua fundação em 2004. O 

empreendimento desfrutou, com muito orgulho, do processo de graduação de 

empresas da incubadora do INATEL. Teve seus alicerces na eficiente estrutura 

educacional de nível técnico e superior nas áreas de eletrônica, telecomunicações, 

informática e administração.  

 A empresa cria e divide os setores com segurança e conforto para fornecer 

aos colaboradores uma melhor condição de trabalho e assim atingir um padrão de 

excelência continuada para atender as expectativas dos clientes e oferecer melhores 

produtos e soluções ao mercado nacional e internacional. 

 

  Os produtos e soluções desta empresa possuem tecnologia de ponta, alta 

confiabilidade e inteligência. São soluções tecnológicas que vão desde software 

para gerenciamento remoto, telemetria GPRS e GSM até sistema especializado em 

interatividade em TV digital. Oferece produtos como cabo conversor serial, modem 

3G, entre outros, além do desenvolvimento de projetos e produtos customizados de 

acordo com a necessidade específica de seus clientes, soluções para telemetria e 

gerenciamento remoto e coleta e transmissão de dados em tempo real de forma 

eficiente. 

 

 Foi observado durante a entrevista que a empresa se orgulha da sua história 

e quer construir um futuro brilhante. Para isto conta com um time de colaboradores 

que quer crescer ainda mais. A missão dessa empresa é prover conectividade em 

sistemas remotos customizados, em qualquer meio de comunicação, com alta 

tecnologia para os vários segmentos do mercado, transformando desafios em 

negócios. Procura ser referência no mercado nacional no desenvolvimento de 

soluções de conectividade em sistemas remotos seguindo seus projetos 

comprometidos com o sucesso. 

 

 O fundador da empresa é o idealizador, criador e desenvolvedor dos 

produtos, bem como as diversas atualizações e inovações executadas, sendo ele o 

entrevistado pela pesquisadora. É graduado e pós-graduado em engenharia pelo 

INATEL. A gestão da empresa é centralizada nele. Realiza planejamento estratégico 

e participa de editais de fomento para captação de recursos financeiros. A seguir 

alguns relatos do início da empresa. 
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“Surgiu com um pouco de mim. Estudei na Escola Técnica (ETE) e 
sempre tive vontade de criar produtos de utilidade pública. Trabalhei 
em estágios durante a faculdade (INATEL) e com toda essa 
experiência acabei abrindo uma empresa junto com um colega 
através da incubadora. Com esse apoio fomos aprendendo ao longo 
do tempo e se desenvolvendo, inclusive aprendemos a criar um 
Plano de Negócios porque desde o começo ensinaram-nos a focar 
exatamente no que queríamos. Tínhamos apenas um computador 
pessoal e a vontade de crescer. Investimos tudo no nosso primeiro 
cliente, o que quase nos levou à falência devido ao fato de não nos 
preparamos direito. Abandonamos este cliente e colocamos nossos 
esforços no primeiro produto idealizado. Começaram as vendas e, 
com isso, passamos por várias dificuldades dentre elas, financeiras e 
de recursos humanos. Após isso, uma parceria com a Finep ajudou a 
alavancar o andamento da empresa, evoluindo tecnologicamente e 
assim foi indo” (Entrevistado da empresa B). 
 
 

 Atualmente conta com 55 colaboradores compostos por profissionais das 

áreas de engenharia, informática e administração, também formados pelas 

instituições de ensino da cidade como a FAI, ETE e INATEL. A empresa tem nove 

produtos sendo comercializados. A interação entre os colaboradores é estimulada 

para que os conhecimentos básicos das áreas possam ser compartilhados e 

absorvidos, o que se torna essencial para o desenvolvimento dos trabalhos. Possui 

também certificação de qualidade e já ganhou vários prêmios de inovação 

tecnológica. 

 

 

Produto inovador identificado na empresa 

 
 
 
 Observou-se na empresa B uma inovação que, por se tratar de um produto 

tecnologicamente aprimorado em relação aos demais encontrados no mercado, foi 

qualificada como uma inovação do tipo incremental que, de acordo com Tigre 

(2006), inovações referem-se às mudanças radicais ou incrementais, aplicadas em 

produtos ou processos com efetiva aplicação comercial. Como o produto já é 

comercializado e representa sucesso para a empresa, trata-se também de uma 

inovação tecnológica que, de acordo com o Manual de Oslo (OECD 2005), é a 

implantação/comercialização de um produto com características de desempenho 
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aprimoradas de modo a fornecer objetivamente ao consumidor produto/serviços 

novos ou aprimorados. Ela pode envolver mudanças de equipamento, recursos 

humanos, métodos de trabalho ou uma combinação destes. 

 

 

 O entrevistado relatou que tem alguns concorrentes com produtos parecidos 

aos fabricados em sua empresa. 

 
“Eu tenho concorrentes aqui e em outras cidades. Porém o meu 
diferencial se baseia no fato de estes concorrentes geralmente 
atuarem em um seguimento específico de mercado como, por 
exemplo, radiodifusão ou energia, já a minha empresa possui certa 
flexibilidade de atender vários segmentos do mercado, além do setor 
de telecomunicações, saneamento e energia”. (Entrevistado da 
empresa B). 

 

  Durante a entrevista na empresa B, o entrevistado falava sobre um produto 

específico, considerado o carro chefe de sua empresa. Denominado Marthe GPRS/ 

Ethernet, é um dispositivo de sensoriamento e gerenciamento à distância em tempo 

real. Esse produto relatado por ele provém a conectividade remota entre máquinas 

por meio da internet, possibilitando obter um acompanhamento em tempo real das 

atividades da máquina sensoriada. Permite realizar uma análise preventiva, analítica 

ou corretiva e alterações efetivas em cada situação.  

 

 Esse produto pode ser utilizado no segmento de empresas de geração, 

transmissão e distribuição de energia. Sua função é fazer a interface de 

comunicação para automação dos sistemas de controle e medição de forma remota, 

monitorando o consumo e qualidade de energia. Permite supervisão e controle total 

da demanda de energia fim a fim. Muito usado para monitoramento remoto do 

sistema de distribuição de energia e de barragens para empresas geradoras. 

 

 O produto também é usado no monitoramento remoto da sinalização da rede 

de transportes. Esta solução é aplicada para concessionárias de rodovias, 

armazéns, transportadoras e na sinalização de balanças. A Interface de 

comunicação para sinalização em balanças rodoviárias integra com rede óptica via 

Ethernet, trazendo vários benefícios como comunicação ágil com o motorista, 
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evitando acidentes nas estradas e informando-o sobre normas e procedimentos do 

trânsito. 

 

 O processo de inovação iniciou-se na identificação de uma demanda de 

mercado observada no decorrer das atividades de prestação de serviços 

desenvolvidas pela empresa. Conforme relatos do entrevistado (proprietário e gestor 

da empresa): 

 
“A ideia desse produto começou ao observar meu pai que também é 
engenheiro e trabalhava na manutenção de equipamentos de 
telecomunicações. Quando ocorria algum problema ele disparava 
com uma equipe para averiguar o ocorrido. Foi daí que eu pensei, 
existe alguma forma de saber o que aconteceu com o equipamento 
antes de ir? Nasceu então a ideia de sensoriamento à distância e em 
tempo real” (Entrevistado da empresa B). 

 

 O agente da inovação foi o próprio dono, juntamente com sua equipe de 

engenheiros que, neste caso, tiveram o cliente sendo o primeiro que demandou o 

produto como coadjuvante no processo de criação, ou seja, saber em tempo real o 

que tinha acontecido com o produto a monitorar, sem a necessidade de se deslocar 

ao local instalado e dar manutenção. O desenvolvimento do produto adaptando 

novas tecnologias durou aproximadamente dois anos. 

 

 Foi necessário aprender muito sobre ele, o que demandou uma imersão do 

próprio dono (entrevistado) e sua equipe de projetos no local de aplicação e no uso 

do produto para que pudessem aprender sobre seu funcionamento e aplicar mais 

conhecimentos adquiridos para incrementar o produto inovador. 

 

 A contribuição de Tidd, Bessant e Pavitt (2001) se assemelha ao que essa 

empresa vive ao qual o cenário muda gradativamente em favor daquelas 

organizações que conseguem mobilizar conhecimentos e avanços tecnológicos e 

conceber a criação de novidades em suas ofertas.   

 

 Entre cada uma das etapas de desenvolvimento, a pesquisa e a 

aprendizagem foram recorrentes e determinantes para a inovação. Assim, da 

demanda de mercado à comercialização, a inovação passou por vários testes e foi 
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necessário pesquisa e ajuda do INATEL. Seus laboratórios foram usados, além de 

contar com ajuda de pesquisa dessa instituição. 

 

 O protótipo muitas vezes teve que ser alterado e reiniciado por força dos 

novos conhecimentos captados e da aprendizagem ocorrida nas várias fases de 

desenvolvimento influenciando todo o processo.  

 

 Ainda mesmo após a comercialização e “feedback” dos clientes que foi 

realizada por várias vezes no decorrer do processo, algumas alterações foram feitas. 

Embora a ideia da inovação tenha se limitado à iniciativa do dono da empresa, a 

influência de outros atores foi essencial para o processo de transformação da ideia 

em produto. 

 

 

Formas e fontes (internas e externas) de aprendizagem identificada com influência 

na inovação pesquisada 

  

 

 As formas de aprendizagem identificadas na empresa B que apresentaram 

influência na inovação investigada foram: a aprendizagem por imitação, “learning by 

imitating”, a qual gerou a reprodução de inovações produzidas por outras 

organizações, como relatado pelo entrevistado; a aprendizagem pela experiência 

“learning by doing”, quando aprenderam ao fazer o produto; a aprendizagem por 

interação “learning by interacting and cooperating”, a interação entre fontes internas 

e externas de conhecimentos; e a aprendizagem pela busca “learning by searching”, 

a aprendizagem que ocorreu pela busca de novas soluções para o desenvolvimento 

do produto (LASTRES; CASSIOLATO, 2005).   

 

 A aprendizagem por imitação foi a primeira a ser observada nessa inovação, 

segundo os relatos do entrevistado que afirmou que tinha um concorrente no 

mercado com um produto parecido. O produto em questão foi tecnologicamente 

aprimorado, pois a ideia de produzi-lo se deu pela observação de outros produtos 

similares encontrados no mercado. Nesta observação, emerge um dos caminhos 

propostos por Garvin (1993), através do qual a aprendizagem organizacional pode 
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ocorrer.  Seria as experiências realizadas por outros: a observação das experiências 

realizadas por outras organizações pode construir importante caminho para a 

aprendizagem (FLEURY; FLEURY, 2011). 

 Essa aprendizagem ocorreu à medida que se tentava reproduzir para o novo 

produto a mesma base tecnológica e os recursos presentes em alguns outros 

similares disponíveis no mercado, mas com tecnologia mais aprimorada e novas 

aplicações em campo. A tentativa de reprodução provocou experiências que levaram 

à aprendizagem. Nesse caso, as fontes de aprendizagem foram os produtos 

similares externos à empresa escolhidos e utilizados para a finalidade de reprodução 

e também as necessidades de clientes diferenciados. 

 

 A aprendizagem por experiência aconteceu durante o processo de 

desenvolvimento do produto, enquanto as partes já produzidas eram testadas, 

observando os resultados e a funcionalidade do que havia sido desenvolvido. O 

produto, neste caso como fonte interna de aprendizagem, teve, portanto, fases de 

avanços, quando as alternativas e métodos aplicados eram positivos, e de 

retrocessos, que ocorreram quando os resultados esperados não se concretizavam, 

o que estimulava, por sua vez, novas pesquisas e outras formas de aprendizagem. 

 

 Destaca-se aqui o papel que as tensões e os conflitos desempenham na 

aquisição dos conhecimentos ao qual a aprendizagem implica a contínua 

reorganização e reconstrução da experiência, buscando a solução de problemas. 

(DEWEY, 2000, apud ANTONELLO; GODOY, 2011 p. 208). 

 

 Kolb (1997) definiu a aprendizagem pela experiência como um processo 

pelo qual o conhecimento é criado através da transformação da experiência. De 

acordo com esse autor, a experiência concreta é a base da observação e da 

reflexão. As observações são assimiladas na forma de uma teoria a partir da qual 

pode deduzir novas implicações para a ação. As implicações servem de guias 

durante a ação para criar novas experiências. 

 

 Para Kolb (1997), a aprendizagem é concebida como um processo aos quais 

as ideias como elementos do pensamento não são consideradas como fixas e 

imutáveis, sendo formadas e reformadas por meio da experiência. Quando um 
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indivíduo vive uma experiência, a habilidade por ele aprendida torna-se um 

instrumento para o entendimento e para o aprendiz lidar com novas experiências. Os 

novos conhecimentos, atitudes e habilidades são obtidos por intermédio da 

confrontação entre os quatro modos de aprendizagem por experiência: a experiência 

concreta na qual o indivíduo se envolve totalmente; a observação reflexiva que o 

habilita a observar suas experiências a partir de perspectivas diferentes; a 

conceituação abstrata que envolve a habilidade de criar conceitos baseados em 

teorias; a experimentação ativa, habilidades de usar as teorias para a solução de 

problemas. 

 

 Por fonte interna à empresa, observou-se também que a aprendizagem por 

interação ocorreu entre o dono da empresa e sua equipe de projeto, cuja formação, 

experiências e, portanto, o conhecimento, é complementar. Isso vai ao encontro de 

uma das disciplinas de Senge (2013) que, em grupos, as habilidades coletivas são 

maiores que as habilidades individuais onde começa com o diálogo, estabelecendo 

uma livre troca de ideias que leva o grupo a um processo de pensar as coisas de 

forma conjunta. 

 

 A complementaridade se mostrou decisiva para a interação que se 

estabeleceu e para a viabilização da inovação que demandou o domínio de 

conhecimentos de naturezas diversas e diferenciadas para a concretização do 

projeto e sua produção. Um comentário do entrevistado evidencia isso: 

 
“Eu gosto de usar o termo da Gestão Participativa. Eu busco 
acompanhar sempre o meu pessoal, pois eu também acabo 
aprendendo, e incentivo muito a participarem da sociedade, 
receberem mais cursos e treinamentos, visto que devemos estar em 
constante mudança, tanto na parte tecnológica quanto na parte 
empresarial. Fomos certificados pela qualidade onde um dos 
requisitos são as reuniões de indicadores e planejamento 
estratégico” (Entrevistado da empresa B). 

 

 As informações obtidas desta empresa vão ao encontro das afirmações de 

Argyris e Schön (1996) e Kim (1993). Eles relataram que a aprendizagem ocorre 

pela aquisição de conhecimentos e habilidades, distinguindo dois focos de 

abrangência desta aprendizagem: uma seria aquisição de habilidades ou know-how 
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que implica a capacidade física de produzir alguma ação; a outra seria a aquisição 

de know-why que implica capacidade de articular uma compreensão conceitual de 

uma experiência. 

 

  A interação na empresa entre o idealizador do projeto e seus colaboradores 

foi muito importante para o produto inovador, uma vez que, quando encontrado 

dificuldades para a execução do projeto, buscava-se na equipe o conhecimento que 

faltava para viabilizar o produto. Envolvidos com o projeto, todos os participantes 

passaram a interagir e trocar conhecimento de tal forma que hoje representa o 

“know-how” da empresa. Nesse sentido, o entrevistado comenta: 

 
“[...] Eu acho que unimos nossos conhecimentos e habilidades, pois 
hoje eu não domino tudo, então necessito também aprender com 
minha equipe e juntos aplicarmos na inovação dos produtos da 
empresa. Um deles uma vez me disse: - Olha, ao invés de cada um 
programar de uma maneira, existe uma ferramenta que é criar uma 
forma de cada um programar na tela para depois todo mundo 
programar baseado nela” (Entrevistado da empresa B). 

 
“Então, sempre estamos buscando inovar o produto, seja uma 
adaptação ou uma exigência do cliente, visto que hoje a inovação 
deve ser constante para se manter no mercado. Sendo assim, as 
pessoas aprendem dentro da empresa e aplicam na inovação dos 
produtos” (Entrevistado da empresa B). 
 

 Os relatos do entrevistado demonstram ainda que a organização tem 

preocupação com o conhecimento dos indivíduos, pois acredita que isto lhe 

possibilitará obter bons resultados e tornar-se uma empresa de ponta. 

 

  Como fonte externa à empresa, a aprendizagem por interação aconteceu 

com os clientes que demandaram o produto, com os quais a empresa mantinha 

contato e interagiam intensamente. No caso da aprendizagem pela busca, foi 

inicialmente baseada em pesquisa realizada em livros técnicos e especializados 

consultados na biblioteca do INATEL e ETE ou comprados e disponibilizados pela 

empresa. Também se deu pelas consultas à internet para captura de conhecimentos 

específicos acessados com a ajuda de sites de busca. O entrevistado sempre se 

preocupa com o mercado, conforme relato: 
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“Surgem sempre novas versões devido às necessidades vindas das 
exigências de clientes e de problemas relacionados à 
descontinuação de componentes eletrônicos, exigindo constante 
inovação para se manter no mercado”. (Entrevistado da empresa B). 
 

 
 Como fonte de interação externa observou-se na empresa o investimento 

em treinamentos e cursos de maneira constante. Participam muito de feiras de 

tecnologia nacionais e internacionais, palestras e cursos sobre novas tecnologias.

   

 

 Os professores, laboratórios e centro de pesquisa do INATEL também foram 

fontes de interações externas importantes. Forneceram cursos que os auxiliaram 

com conhecimentos em várias etapas da criação. 

 

 Pode se dizer que, para o desenvolvimento da inovação, após essas 

análises, as fontes mais utilizadas para o estabelecimento das interações externas 

foram a academia (INATEL), livros especializados e a internet que possibilitou a 

aprendizagem pela busca de conhecimentos específicos para a tecnologia, relatada 

como os meios mais utilizados pela empresa: 

 
“A internet, cursos e treinamentos in-company, estes muito 
importantes pois abrangem a empresa inteira, são essenciais, visto 
que se as pessoas não forem motivadas e incentivadas a sair 
daquela rotina e buscar trazer coisas novas cria-se uma zona de 
conforto, o que não é bom pois o mercado muda a todo momento. 
[...] O INATEL também nos ajudou muito, com seu laboratório e sua 
equipe de projetos” (Entrevistado da empresa B). 

 

 Isso se assemelha ao trabalho dos autores Tidd, Bessant e Pavitt (2001) 

quando descreveram as capacidades fundamentais para as empresas que buscam a 

inovação. Dentre elas citam a capacidade de aprendizagem e a capacidade de 

efetuar a transferência de tecnologia, estabelecendo ligações entre diferentes fontes 

externas e pontos internos da organização e a capacidade de buscar o ambiente 

propício responsável por despertar o processo de mudança, assegurando um bom 

entrosamento entre a estratégia global do negócio e a mudança proposta. A partir 

daí mostra-se ser capaz de gerir e desenvolver projetos mantendo o seu 

monitoramento e controle visando novos produtos ou processos.  
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 O entrevistado ainda relatou a importância de implementar a inovação, 

gerindo desde a sua ideia inicial até o seu lançamento final no mercado externo. O 

conhecimento e aprendizagem resultante das experiências, reflete sobre todas as 

fases de desenvolvimento da inovação, revendo as experiências de sucesso e 

fracasso de forma a identificar pontos de melhoria e, assim, aprendendo a gerir 

melhor. 

 

 As formas e fontes de aprendizagem externas à empresa ocorreram por 

meio de elementos que estão fora da organização: o “learning-by-interacting and 

cooperating”, interação de fornecedores, concorrentes, clientes, usuários, sócios, 

prestadores de serviços, organismos de apoio, entre outros, e o “learning-by-

imitating”, a aprendizagem que ocorre pela imitação, ou seja, gera a reprodução de 

inovações produzidas por outras organizações, podendo ocorrer, por exemplo, a 

partir da contratação de pessoal especializado de outras empresas (LASTRES; 

CASSIOLATO, 2005). 

 

 

O processo de aprendizagem (níveis e dimensões) observado na inovação 
 
 
 

 O entrevistado da empresa B relatou que os produtos desenvolvidos utilizam 

“softwares”. Devido ao grande risco de cópias, a preocupação com a segurança e 

com o segredo tecnológico é um fator limitante da transferência de conhecimento 

total. Somente o dono da empresa tem acesso à tecnologia do produto na sua forma 

integral. Todo o conhecimento por ele adquirido que viabilizou o desenvolvimento do 

produto foi transferido de maneira limitada para os colaboradores de modo que 

nenhum deles domina a tecnologia de forma suficiente para reproduzi-la 

integralmente no mesmo produto ou em outro.  

 

 Com isso se observa que a aprendizagem limitou-se ao nível individual 

quando da tecnologia total (conhecimento) ser de posse do dono da empresa. Já a 

aprendizagem no nível grupal, se mostrou quando o entrevistado (dono da 

tecnologia) transmitiu apenas uma parte dessa tecnologia aos colaboradores e para 

sua equipe de P&D (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). 
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 No nível individual ocorre o processo de geração da aprendizagem que 

envolve a aquisição de conhecimento por meio da busca de informações que 

subsidiarão a atribuição de significados. A geração da aprendizagem pode ocorrer 

por meio de imagens, metáforas ou ideias, e pode ser associada a um processo de 

educação e treinamento, influenciado pelo contexto social em que ocorre 

(CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). 

 

  Ainda para Crossan, Lane e White (1999), no nível de grupo a discussão e a 

geração de ideias são essenciais para que a compreensão dos significados seja 

compartilhada por todos para o estabelecimento do pensamento sistêmico e 

objetivos comuns. 

 

 Neste caso apenas algumas apresentações conceituais e treinamentos 

técnicos com a finalidade de proporcionar uma capacitação específica para a 

realização das tarefas na empresa foram feitas. O detentor da tecnologia total do 

produto inovador e o conhecimento a ele relacionado representa o conjunto de 

conhecimentos que envolvem o processo de desenvolvimento desse produto. 

 

 Observa-se, por essa postura, que o fluxo da aprendizagem ocorre do dono 

da empresa para a equipe de projeto no que se refere a algum procedimento 

técnico, ou seja, do individual para o grupal. Como o conhecimento sobre as 

tecnologias e processos que deveriam compor o produto foi transferido para os 

colaboradores com maior grau de formação, representa-se assim o “feedforward”. 

 

 O “feedback”, fluxo da aprendizagem do nível grupal para o individual, 

ocorreu quando o conhecimento dos colaboradores, amadurecido pela experiência e 

aprendizagem ocorrida na empresa sobre o produto, foi transferido para o dono, 

contribuindo assim, para o desenvolvimento e produção. (CROSSAN; LANE; 

WHITE, 1999). 

 

  Cabe mencionar que, em razão dessa observação ter ocorrido após o 

processo de aprendizagem que influenciou o desenvolvimento da inovação 

apresentada, a análise deste, segundo Crossan, Lane e White (1999), teve que ser 



89 

 

realizada em torno dos níveis alcançados pela aprendizagem que a influenciou e do 

sentido em que ela ocorreu (“feedforward” e “feedback”), não podendo, portanto, se 

estender à análise mais profunda acerca de como tal aprendizagem se processou de 

um nível para o outro, pela impossibilidade da realização de uma observação ativa 

durante o decorrer de todo o processo.  

 
 
3.1.3 EMPRESA C 
 

 

 A empresa C é uma empresa de grande porte, conforme apontou o 

entrevistado quando da conversa informal antes de realizar a entrevista 

propriamente dita. Essa empresa atua nas áreas de segurança, telecomunicações e 

redes.  

 

 Fundada em 1976 com uma tecnologia que alcança mais de 15 países para 

os quais exporta atualmente, o grupo possui várias unidades fabris espalhadas pelo 

Brasil e América Latina, totalizando cerca de dois mil colaboradores. Em cada 

unidade existe um gestor. O gestor da unidade do Vale da Eletrônica foi o 

entrevistado. Também é técnico em eletrônica e graduado e pós-graduado em 

engenharia no INATEL. 

 

  A empresa atualmente produz e comercializa cerca de 400 produtos e 

mantém parceria com um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento de 

produtos tecnológicos do país com know-how em desenvolvimento de software, 

hardware e mecânica. Tem conquistado vários prêmios ao longo dos anos, inclusive 

várias certificações de qualidade e ambiental. Tem como lema inovação conectada à 

vida.  

 

 Em cada unidade fabril, a empresa possui uma equipe apta a desenvolver 

projetos personalizados de comunicação para clientes corporativos. Alguns projetos 

são feitos para suprir necessidades específicas. Procura oferecer ao cliente o que 

ele precisa dentro da área atuante da empresa. 
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 A empresa foca em pesquisa aplicada e em novas tecnologias. Aplica 5% do 

faturamento em P&D. Possui também uma equipe técnica altamente qualificada, 

domínio tecnológico dos produtos e gestão intensiva de todos os processos para 

tomada de decisões rápidas. Nesta empresa os colaboradores encontram um lugar 

livre para se desenvolver como pessoa e como profissional. Deixa livre a criatividade 

para gerar novos desafios e promover a integração. Incentiva a participação dos 

seus colaboradores de várias formas, porque acredita que uma grande ideia pode se 

transformar em benefício para todos. 

 A empresa compartilha gestão participativa. Os gestores das unidades são 

técnicos e engenheiros, sendo também todos os gerentes com formação técnica. O 

entrevistado crê que isso é muito importante para a integração na empresa: 

 
“[...] Isso é fundamental na empresa, pois permite sentar de igual 
para igual com o pessoal do P&D. A equipe se reúne e decide rumos 
de projetos, processos internos, reunião documentadas em ata 
avaliando as atividades da equipe, o que permite ao gestor tomar 
decisões e então delegar. A equipe é sintonizada e alinhada, o 
conhecimento passado de um para outro, sendo o lema da empresa 
sempre compartilhar tudo” (Entrevistado da empresa C). 

  

 Há uma prática formal de aprendizagem na empresa. Ocorre mensalmente 

curso para clientes, revendedores, e funcionários. Também investe em treinamentos 

em campo e treinamentos internos. O gestor se atualiza constantemente e participa 

de treinamentos com foco em liderança. Mesmos os líderes têm acompanhamento 

do produto em campo com constantes visitas, pois ficam mais perto do instalador. 

 

  Isso acontece também, inclusive, com o pessoal de P&D que participa das 

visitas em campo, para avaliação dos produtos vendidos pela empresa. O 

entrevistado comenta: 

 
“[....] É cobrada visita periódica, tudo que dá problema em campo tem 
que ser resolvido de forma imediata. Todos os produtos passam por 
um rigoroso teste de campo. Capacidade de inovar e criar a todo 
tempo motiva as pessoas. Temos ferramentas internas e portal 
inovação. Se acaso o cliente sugeriu que fosse roxo, acompanhamos 
tudo de perto. Vamos constantemente ao campo para ver a situação 
do produto nele. Daí podem até surgir novas ideias. Existem metas 
para melhorias, sempre. Indicadores para todos os setores são 
determinados para monitorar todas as áreas. A equipe responsável 
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pelo desenvolvimento é sempre incentivada. Aqui ficamos de olho 
nas pessoas que se destacam [...]” (Entrevistado da empresa C). 

 

 Mesmo se tratando de uma empresa grande a pesquisadora notou uma 

integração narrada pelo entrevistado entre os gestores, equipes de P&D de todas as 

unidades fabris e colaboradores em geral. Notou-se também uma grande 

preocupação com a inovação como vantagem competitiva, já que a empresa tem 

muitos concorrentes no mercado nacional e internacional. 

 

 

Produto inovador identificado na empresa 

 
 

 Na empresa C foi apresentado pelo entrevistado uma inovação qualificada 

como radical. A forma radical de inovação, de acordo como Manual de Oslo (OECD, 

2005), implica o desenvolvimento de algo realmente novo, ou seja, de produtos 

cujas características tecnológicas ou usos pretendidos diferem daqueles dos 

produtos anteriormente produzidos. 

 

 É um produto para o segmento de segurança de condomínios. Seguimento 

este que mais cresce no momento. 

 

O produto é uma central condominial que provém áudio e vídeo para 

segurança. Possui um sistema via IP (internet) que, ligado ao sistema de rede do 

condomínio, permite gravar mensagens de voz e vídeo. A pessoa externa liga para o 

apartamento que deseja chamar e, se não houver ninguém, pode gravar uma 

mensagem. Quando acessado de dentro do apartamento, é possível ver quem veio 

visitar, já que o sistema tira fotos da pessoa externa de vários ângulos.  A tela fixada 

na parede dentro do apartamento permite também receber mensagens de texto do 

síndico e agendar compromissos. Apenas com o toque de uma tecla verifica-se 

quem chamou ou se há recados.  Com o sistema de câmeras, obtém-se uma visão 

de todas as áreas comuns do condomínio, possibilitando localizar uma pessoa, por 

exemplo. Possui um chip que se aproximado do interfone o abre, libera o acesso e 

registra a entrada da pessoa dentro do condomínio, tudo via rede de dados (IP). 
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  É considerado uma inovação radical, pois os similares no mercado apenas 

têm algumas funções. Inovação radical geralmente deriva de atividades de P&D e 

pode ser assim considerada quando a mudança na tecnologia rompe as trajetórias 

existentes e os limites da inovação incremental (TIGRE, 2006). Fleury e Fleury 

(2011) afirmam que as organizações que competem com uma estratégia de 

inovação em produto estão continuamente investindo para criar conceitos de 

produtos radicalmente novos para clientes e segmentos de mercado definidos. Esse 

produto foi tecnologicamente desenvolvido e é um sucesso para a empresa. 

 

 As palavras do entrevistado mostram o início da ideia da inovação na 

empresa: 
 

“Precisávamos dar um up na empresa, lançar algo realmente 
inovador que fizesse a diferença e fosse de fácil uso. Então corremos 
atrás da tecnologia e procuramos desenvolver esse produto para 
condomínios. Um produto via internet, via comodidade áudio e vídeo 
que ajudasse no quesito segurança, um sistema de vídeo IP. O 
Produto é totalmente dotado de características tecnológicas 
aprimoradas. A empresa fica parada no tempo, não continua 
crescendo se não focar em inovação, e isso compromete todo o 
sistema. A ideia nasceu da necessidade de segurança condominial” 
(Entrevistado da empresa C). 

 

 A tecnologia foi totalmente desenvolvida na empresa pela sua equipe de 

projetos. A criação do produto demandou um período de pesquisa e testes para o 

desenvolvimento da tecnologia. Toda a fase de desenvolvimento levou cerca de 

dezoito meses, já que tiveram que procurar componentes e programadores também 

fora do país.  

 

 Depois de desenvolvido o produto, a empresa primeiramente o apresentou 

em uma feira especifica de segurança, onde teve mais de dez mil pessoas que 

puderam conhecer o produto de perto. Após isso passou a comercializá-lo 

amplamente. Os idealizadores do produto foram os gestores gerais das unidades 

fabris e a equipe de projeto de cada unidade que contribuiu juntamente no decorrer 

dos processos de desenvolvimento.  
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 Recorreram a diversas fontes de conhecimento, realizando variadas formas 

de aprendizagem até alcançarem o produto final. Tendo início na identificação de 

uma demanda de mercado, o processo de inovação do produto nesta empresa não 

foi linear e as fases que se seguiram, da idealização até a comercialização, foram 

intercaladas, por várias vezes, pela pesquisa.  

 

 Fleury e Fleury (2011), ao discutirem sobre os desafios das empresas 

brasileiras, apresentam alguns pontos essenciais para gerar a dinâmica de 

aprendizagem como:  

 

a) O processo de inovação, de busca contínua de capacitação e 

qualificação das pessoas e das organizações é um processo 

permanente, jamais esgotado; 

 

b) O processo de aprendizagem é um processo coletivo, partilhado por 

todos, e não o privilégio de uma minoria pensante; 

 

c) Os objetivos organizacionais são explicitados e partilhados e o 

comprometimento com estes objetivos ocorre em função da congruência 

entre os objetivos individuais de autodesenvolvimento e os objetivos de 

desenvolvimento organizacional; 

 

d) A comunicação flui entre as pessoas, áreas, níveis, visando à criação de 

competências interdisciplinares; 

 

e) Desenvolve-se uma visão sistêmica e dinâmica do fenômeno 

organizacional. 

 

 O desafio é que esta dinâmica da aprendizagem precisa estar fundamentada 

sobre valores básicos que deem consistência às práticas organizacionais e inovação 

permanentes. Isso é retratado no comentário a seguir: 

 
“As lideranças são desenvolvidas para acompanhar de perto o 
desenvolvimento profissional de sua equipe, estimulando o 
estabelecimento de planos de desenvolvimento e a realização de 
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feedback constante. Atuam no desenvolvimento dos líderes, pois têm 
a plena convicção que líderes preparados para realizar uma 
boa gestão de pessoas e dos negócios são essenciais para o 
sucesso da empresa. Para isso, a empresa mantém ações 
continuadas de desenvolvimento dos líderes com ações de 
capacitação, coaching e mentoring” (Entrevistado da empresa C). 
 
 

Formas e fontes (internas e externas) de aprendizagem identificada com influência 

na inovação pesquisada 

 

 

 Na empresa C, as formas de aprendizagem que apresentaram influência 

sobre a inovação investigada foram a aprendizagem por experiência, a 

aprendizagem pela busca e a aprendizagem por interação. A aprendizagem por 

experiência se deu devido ao ramo de produto da empresa (telefonia). O aprender 

pela experiência e o aprender de forma vinculada à ação estão presentes em 

variadas formas de aprendizagem no contexto de trabalho. Manifesta-se, sempre 

que houver, a necessidade de resolver um problema ou superar um desafio que 

incite a reflexão sobre a vivência para reorganizá-la e reaplicá-la em nova situação 

no que Kolb (1997) denomina de ciclo de aprendizagem vivencial. 

 

 As experiências adquiridas contribuíram para o desenvolvimento do produto 

à medida que o resultado dos muitos testes e ideias nele aplicadas, aparecia 

confirmando ou não as funcionalidades pretendidas, tendo como fonte a tecnologia 

já adquirida ao longo do tempo de vida da empresa quando as experiências se 

concretizaram. 

 

  Essa forma de aprendizagem enquadra-se no grupo das que ocorrem por 

fontes internas à empresa que, neste caso, se estabeleceu entre os gestores das 

unidades fabris, e a equipe de projetos de cada unidade, onde uma importante 

complementaridade técnica foi observada. 

 

 Nas fontes externas, a aprendizagem por interação se deu com diferentes 

participantes, como os clientes através do feedback por eles apresentados na fase 

de pesquisa de mercado e na etapa de comercialização. Para isso, a empresa 

disponibilizou, na internet, um canal de comunicação com os clientes, os quais 
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podiam dar sugestões para o aprimoramento do produto, o que permitiu o 

estabelecimento de interações produtivas quando em fase de testes. A 

aprendizagem, neste caso foi determinante para a conclusão do produto. 

 

 Já os fornecedores apresentaram alternativas para a solução de um 

componente que era necessário para completar a programação e finalizar o produto 

identificado na fase de desenvolvimento. Isso permitiu uma troca de conhecimentos 

sobre a tecnologia do produto. Foram observados também como fontes externas as 

feiras e congressos na área de segurança que a empresa participa.  

 

 Ainda por fontes externas, identificou-se a aprendizagem pela busca de 

soluções para as demandas observadas e para os problemas ocorridos durante o 

processo de desenvolvimento: o aprender pela busca (learning by searching). 

Obtém-se o aprendizado através de buscas em fontes de informações tecnológicas 

(FLEURY; FLEURY, 2011). 

 

 A busca, nesse caso, se deu na forma de pesquisa na internet através de 

sites de busca da área. Isso permitiu capturar conhecimentos específicos 

necessários para o desenvolvimento da inovação pretendida. Também obteve como 

fonte, os livros técnicos especializados consultados na biblioteca do INATEL ou 

adquiridos pela empresa, e os professores da mesma instituição. Nesse sentido, 

ressaltando a importância da leitura e consulta a livros para a aprendizagem que 

propiciou e contribuiu para o desenvolvimento do produto, o entrevistado comenta:  
 

“[...] Ler e estudar muito é o caminho para o desenvolvimento da 
tecnologia e aplicá-la no produto, isso é muito incentivado na 
empresa. As oportunidades acontecem e estão disponíveis para 
aqueles que querem se especializar e crescer. Cursos, 
treinamentos e inúmeras vantagens fazem parte da rotina. Os 
benefícios, as oportunidades e o ambiente oferecidos pela empresa 
por meio do sistema de gestão de pessoas por competências. Os 
colaboradores podem conhecer as trajetórias de carreira da empresa 
e, com o apoio das suas lideranças e área de RH, planejar 
seu processo de desenvolvimento profissional”. (Entrevistado da 
empresa C). 

  

 Conforme relato do entrevistado e apresentação de um vídeo institucional da 

empresa, foi possível notar que esta se preocupa muito com seus colaboradores e 
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tem planos de carreira para eles. Destaca-se essa preocupação bem como as 

atividades desenvolvidas pela empresa em prol de todos os funcionários. A 

percepção desse contexto pelo gestor é mediada pela sua formação profissional, já 

que acredita que com colaboradores mais qualificados a empresa tende ganhar 

muito, pois uma equipe motivada produz mais e com isso traz sempre novas ideias 

para a empresa, em todos os setores. 

 
“A área de recursos humanos é desenvolvida pelas lideranças. Essas 
lideranças são desenvolvidas e preparadas para acompanhar 
carreira, desenvolvimento, o estado emocional, questão de nível 
entre vida pessoal e profissional, e um ponto bem importante que são 
as oportunidades de carreira mesmo. A empresa tem uma série de 
pessoas que começaram como montadores, assistentes e subiram 
através das oportunidades de educação e treinamento que a 
empresa disponibiliza. Isso possibilita às pessoas crescerem e se 
desenvolverem e conseguirem um espaço melhor. Aqui elas têm 
vontade de vir trabalhar” (Entrevistado da empresa C). 

 

 Dentre as várias formas e fontes de aprendizagem internas observadas na 

empresa C, tal como observado na empresa A e B, são também semelhantes ao 

que defende Lastres e Cassiolato (2005). Apresentaram-se relevantes ao processo 

de inovação e ao desenvolvimento de capacitações produtivas, tecnológicas e 

organizacionais como o “learning by doing”, que consistiu no fato de os indivíduos 

aprenderem fazendo o produto, ou seja, a aprendizagem pela própria experiência; e 

o “learning by using”: a aprendizagem ocorreu pelo uso e comercialização do 

produto quando os indivíduos participaram de cursos, treinamentos em campo, ou 

acompanharam as instalações sobre a funcionalidade do produto; e o “learning by 

searching”: a aprendizagem que ocorreu pela busca de novas soluções para o 

produto, ou seja, para que ele fosse radicalmente novo, como pesquisas intensas. 

 

 

O processo de aprendizagem (níveis e dimensões) observado na inovação. 

 

 

 Por se tratar de uma empresa de grande porte com várias unidades 

espalhadas pelo país, acredita-se que, neste caso, a aprendizagem alcançou o nível 

organizacional para os conhecimentos mais básicos e interdisciplinares e grupal, de 
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forma segmentada, para os conhecimentos mais específicos. Nessa empresa 

existem várias unidades fabris e áreas de conhecimento que se distinguem e se 

dividem em diferentes grupos para desenvolvimento e produção do produto. Como o 

produto é desenvolvido e fabricado no conjunto, a sua produção exige que esses 

grupos dominem cada parte do conhecimento do outro com a finalidade de todos se 

envolverem com as fases da produção.  

 

 Essa necessidade impulsionou a transferência de conhecimento e motivou a 

aprendizagem entre as pessoas, pois, conscientemente, gestores, equipes de 

projetos e colaboradores compreendem a necessidade de dominar determinados 

conceitos e procedimentos para exercerem suas funções. Assim, até certo ponto, 

um grupo também domina o conhecimento do outro. 

 

 Dentro do processo de geração do conhecimento, as pessoas precisam ter a 

iniciativa de buscar as informações úteis e necessárias ao desenvolvimento das 

atividades pelas quais estão responsáveis dependendo do seu trabalho na 

organização. Neste processo é necessário que ocorra a investigação e o 

monitoramento das informações (HUBER, 1991) por meio da coleta de dados 

externos (STARKEY, 1998) e da experiência de outras pessoas (CROSSAN, 1998) 

disponíveis no ambiente. 

 

Sobre isso, vale ressaltar o seguinte comentário: 

 
“Os novos gestores participam de um programa específico que os 
ajudam a assumir com mais tranquilidade os desafios para o papel 
de liderança. A administração participativa é a filosofia adotada pela 
empresa desde 1992, quando passando por um período de grandes 
dificuldades, viu no engajamento de seus colaboradores a chave 
para superação dos desafios. De lá para cá, muitas coisas mudaram 
na organização, mas a crença de que a gestão participativa é 
fundamental para seu sucesso e crescimento não mudou, apenas 
fortaleceu-se ainda mais. Por isso, demos início em 2010 à 
implantação de um novo modelo de gestão, denominado EAG – 
Equipes Auto gerenciáveis. Com ele, pretendemos ampliar ainda 
mais o nível de engajamento dos colaboradores através do aumento 
dos níveis de autonomia das equipes de trabalho embasando-se no 
tripé: competência, responsabilidade e autoridade” (Entrevistado da 
empresa C). 
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 No que se refere ao fluxo de aprendizagem, o processo ocorreu nos dois 

sentidos, ou seja multidirecional, indo ao encontro dos relatos de Crossan, Lane e 

White (1999). De acordo com esses autores, a aprendizagem organizacional é um 

processo que ocorre nos dois sentidos, ou seja, tanto do nível individual para o 

organizacional como ao contrário. Isso acontece porque, ao mesmo tempo em que 

novas ideias e ações fluem do individual ao organizacional (“feedforward”), a 

aprendizagem que foi institucionalizada gera um “feedback” que parte do nível 

organizacional, afetando como as pessoas agem e pensam no nível individual.  

 

 Nesta empresa o movimento da interpretação do conhecimento adquirido 

para a integração se mostrou quando as pessoas comunicaram seus conhecimentos 

por palavras e ações, apresentando suas ideias e conceitos. Isso gerou 

aprendizagem na empresa onde todos se envolveram na inovação para de alguma 

forma contribuir com o sucesso do produto. 

 

 O entrevistado revela a importância do envolvimento e a colaboração das 

pessoas: 

 
“Hoje a empresa apresenta poucos níveis hierárquicos, tem bastante 
acesso à alta administração. Era assim desde que eu era um 
engenheiro na fábrica, pude me desenvolver bastante, em conversas 
com diretor industrial, com a gerência na época, isso por si só te 
possibilita crescimento, você pode participar de decisões, dar tua 
opinião, isso realmente faz a diferença. Os colaboradores são parte 
fundamental no nosso processo. O envolvimento e a colaboração 
das pessoas, as ideias que eles trazem para a engenharia são 
sempre muito bem vindas e bem estudadas. Então esse 
envolvimento com as pessoas é fundamental. Eu digo até que é um 
fator de sucesso para nossa empresa” (Entrevistado da empresa C). 

  

 Nesta empresa, a grande maioria dos colaboradores com quem a 

aprendizagem se estabeleceu era formada por técnicos e engenheiros da área, 

alguns formados em instituições de ensino da cidade como ETE e INATEL. Como 

demonstra o comentário a seguir, trata-se, na percepção da pesquisadora, de um 

grupo que apresentou expressivas qualidades e capacidade para buscar 

conhecimentos e valorizar sua mão de obra para o crescimento da empresa. A 

iniciativa, o desejo e a motivação dos colaboradores no sentido de buscar o 
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conhecimento constituem-se em outros fatores lembrados pelo entrevistado em seu 

relato: 

 
“Hoje nós temos uma equipe excelente. São pessoas comprometidas 
e extremamente competentes que saem para buscar! Acredito que o 
modelo de gestão da empresa visa o fortalecimento de uma cultura 
organizacional que acredita no potencial de seus colaboradores para 
conduzi-la e garantir sua sustentabilidade em um cenário altamente 
competitivo. Alguns dos valores como simplicidade e empresa 
feliz embasam a nossa crença de que o ambiente de trabalho com 
abertura, alegria e descontração é fundamental para que tenhamos o 
engajamento e o melhor das pessoas que estão conosco. Para isso, 
a empresa investe em ações que promovam o coleguismo, a 
integração entre seus colaboradores e o trabalho em equipe. 
Eventos, comemorações e um ambiente de trabalho informal fazem 
parte do nosso modelo de gestão. Temos investido fortemente para 
que os colaboradores sejam estimulados a terem um estilo de 
vida mais saudável. Para isso, temos programas de incentivo à 
caminhada, corrida, participação em competições esportivas, entre 
outras práticas. Nossas colaboradoras gestantes participam do 
programa vida e afeto, que as preparam para o processo de 
gestação e maternidade” (Entrevistado da empresa C). 

 

 Durante a entrevista foi observado outros elementos relacionados à 

aprendizagem e inovação na empresa. O entrevistado além de demonstrar ser 

grande conhecedor do mercado em que atua, mostrou-se muito motivado e 

apresentou algumas características como iniciativa, criatividade, autonomia, 

perseverança, intensa dedicação ao trabalho, confiança nos próprios conhecimento 

e preocupação com sua atualização. 

 

 A criação de situações para obter feedback sobre seu comportamento e 

saber utilizar tais informações para seu aprimoramento, bem como manter ótimas 

relações com colaboradores, também foi notada. Mesmo com espírito de liderança 

dá liberdade a todos e consegue transformar o conjunto em algo harmônico, 

seguindo um objetivo: orientação para resultados com horizonte de longo prazo. 

 

  Esse gestor considera a rede de relações internas com os gestores das 

outras unidades e colaboradores muito importantes. Por último, conforme ilustra o 

trecho da entrevista abaixo apresentado, uma grande paixão pelo trabalho que 

executa torna toda a sua dedicação e esforço em prazer:  
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“As pessoas que estão aqui são de fato as que fazem a diferença. 
Acredita que o bom resultado é obtido com a satisfação dos clientes 
e mais ainda através da motivação dos nossos colaboradores. A 
empresa fabrica e desenvolve produtos que estão presentes na vida 
das pessoas. Isso traz uma alegria. Também prima qualidade em 
todas as etapas do processo de produção. A qualidade é pensada a 
partir do cliente final. Seja ele cliente interno ou externo. Com essa 
premissa, pensar em qualidade é pensar no projeto, é pensar no 
atendimento, é pensar no ambiente que as pessoas trabalham é 
pensar no dia a dia em que os processos da empresa estão 
funcionando. Então, qualidade é atender bem uma ligação, atender à 
expectativa do cliente, fazer um bom serviço de pós vendas, dar um 
bom atendimento comercial na hora que está vendendo o produto, ou 
seja, a qualidade implica em vários processos. Tecnologia é palavra 
chave nos corredores da empresa. Investimento em inovação é uma 
de nossas marcas, sempre com foco em pesquisa aplicada e novas 
tecnologias. Nossa equipe técnica altamente qualificada e treinada 
tem domínio tecnológico sobre todos os produtos fabricados” 
(Entrevistado da empresa C). 

 

 Com base nas observações e relatos do sujeito entrevistado, aprendizagem 

nas organizações pode ser entendida como um processo permanente de construção 

e desenvolvimento de habilidades, baseada na apropriação de novos conhecimentos 

a qual os indivíduos podem estabelecer novas atitudes em relação a seu trabalho, a 

sua empresa e ao mundo externo (FLEURY; FLEURY, 2011; KOLB, 1997). 

 

 

3.2 Análise Geral das Empresas 
 

 

 Para análise dos dados foi estabelecido previamente categorias com base 

nas respostas das entrevistas.  

 O quadro a seguir permite apreciar os resultados encontrados nas 

empresas.    
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Quadro 4 – Resultados dos dados coletados 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Legenda: 

 Encontrado         Ø não encontrado 

 

 Frente às análises desenvolvidas a partir de categorias elencadas por meio 

das entrevistas com os empresários e gestores, foi possível concluir que as formas 

de aprendizagem que influenciaram a inovação dos produtos encontradas nas três 

empresas investigadas do Vale da Eletrônica foram: a aprendizagem por 
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experiência, a aprendizagem por interação, a aprendizagem pela busca e a 

aprendizagem por imitação.  

 

Esta pesquisa pode demonstrar também que a aprendizagem por interação 

ocorreu por fontes internas e externas às empresas; a aprendizagem pela busca 

baseou-se em propósitos, ou seja, a busca por soluções e alternativas dos 

problemas identificados nos produtos, durante o seu processo de desenvolvimento, 

bem como soluções tecnológicas mais econômicas para o atendimento das 

demandas identificadas.   

 

 Na empresa A, B e C as formas e fontes de aprendizagem observadas na 

inovação foram semelhantes: aprendizagem por experiência, ou seja, aprender 

fazendo com base no próprio produto e a aprendizagem pela interação interna 

(sócios/proprietários/ gestores e equipe de projeto). 

 

  A aprendizagem por interação interna (colaboradores de forma geral) se 

manifestou apenas na empresa A e C. A aprendizagem por interação externa 

(clientes, fornecedores, academia, feira nacionais e internacionais, treinamentos, 

cursos) se manifestou na empresa A e C. Congresso apenas se manifestou na 

empresa A. 

 

  A aprendizagem pela busca como consulta a livros especializados, internet, 

sites de busca se manifestaram na empresa A e B e C. A aprendizagem pela 

imitação de produtos similares se manifestou na empresa A e B e produtos 

diferenciados apenas na empresa A.  

 

 Na empresa A e C observaram-se os níveis de aprendizagem individual para 

o organizacional passando pelo grupal, já na empresa B apenas o nível individual 

para o grupal e vice-versa. Na empresa A e C foi observada uma inovação radical, 

enquanto que na empresa B uma inovação classificada como incremental. 

 

 Pelas análises pode-se observar uma grande semelhança nestas três 

empresas do Vale da Eletrônica, sobre as formas, fontes e níveis de aprendizagem 

no que refere ao processo das inovações apresentadas pelos entrevistados. 
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Permitiu-se notar também que, nos casos relatados pelos entrevistados, o processo 

de desenvolvimento do produto inovador iniciou marcado pela identificação de uma 

demanda de mercado, ou seja, foi ‘puxado’ pela demanda dos clientes e 

desenvolvido a partir dessa demanda, ou ainda da necessidade de “criar” um 

produto que atendesse um público específico. 

 

 Também se observou que o conhecimento é um elemento dinâmico que 

apresentou influência em todas as etapas do processo, desde a ideia, passando 

pelo complicado processo de desenvolvimento, entendimento do produto, nas 

aplicações no mercado, chegando à comercialização.  

 

 A pesquisa para a obtenção de conhecimentos acerca das tecnologias foi 

um recurso bastante utilizado. Ela se relacionou com todos os estágios do processo, 

provocando redesenhos, ajustes, complementos, interações, e porque não dizer 

“motivações”, demonstrando ser um coadjuvante substancial da inovação. O estudo 

pôde indicar que o processo de inovação apresentou uma característica cíclica com 

diversos procedimentos de reanálise ou mesmo realimentação dos requisitos 

levantados, buscando melhorar os mesmos incluindo novos requisitos ou retirando 

quaisquer deles que não fosse satisfatório.  A equipe participante do projeto 

procurou a realimentação a partir do que já haviam construído com testes realísticos 

buscando uma percepção prática.  

 

 Outra conclusão importante que pode ser observada no quadro 4 

compreende a frequência com que as formas de aprendizagem por experiência, por 

interação interna e externa, e a aprendizagem pela busca de soluções tecnológicas 

para aperfeiçoarem os produtos puderam colaborar com possíveis soluções em 

problemas e demandas identificadas nas empresas. Também é possível notar que a 

pesquisa demonstrou que essas formas de aprendizagem contribuíram e 

influenciaram o desenvolvimento das inovações em todas as empresas investigadas.  

 

 No que se refere às fontes de aprendizagem, outro objeto de investigação 

desta pesquisa, foi possível identificar dezenove fontes diferentes. No quadro 4, 

estão apresentadas separadamente e de forma resumida conforme a sua utilização 

nas formas de aprendizagem identificadas. 
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 Observa-se um destaque pela frequência com que foi utilizado como fonte 

de aprendizagem o próprio produto, ou seja, o produto inovador enquanto era 

desenvolvido em todas as empresas estudadas. O processo de desenvolvimento 

dos produtos demandou a realização de experiências e testes feitos nos próprios 

produtos. Tais experiências e, mesmo aquelas advindas da própria atividade de 

criação do produto, resultaram em aprendizagem importante para a conclusão das 

inovações. 

 

 Outra fonte de aprendizagem notada foi a dos sócios/gestores e 

proprietários das próprias empresas, juntamente com sua equipe de projetos. Nas 

empresas investigadas, esses profissionais foram importantes para o processo de 

inovação. Sobre essa aprendizagem por interação que ocorreu tendo como fonte os 

gestores, proprietários das empresas e tais colaboradores, a pesquisa permite 

concluir que fatores como nivelamento cultural (no que se refere ao grau e tipo de 

formação que entre eles se mostrou similar ou complementar) colaboram com a 

transferência de conhecimento. 

 

 Vale lembrar que todos os entrevistados possuem formação técnica em 

eletrônica e graduação em engenharia específica.  Essa afinidade, justificativa mais 

comumente verbalizada para explicar o volume de tal aprendizagem e confiança, foi 

determinante para o processo de transferência de conhecimento estabelecido. Aqui 

o destaque se deve não só em razão da frequência, mas também pelo volume, ou 

seja, ocorreu em todas as empresas por muitas vezes.  

   

 Também foi observado nas empresas a forma de aprendizagem por 

interação externa que teve como fontes os clientes, os fornecedores, treinamentos, 

cursos, feiras nacionais e internacionais e o mais destacado pelos entrevistados: “a 

academia”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este estudo teve como propósito investigar a influência da aprendizagem 

organizacional na inovação de produtos e compreender como “esse” fenômeno da 

aprendizagem, bem como suas formas, fontes, dimensões e níveis, colabora para a 

inovação. Para tanto foram estudadas três empresas de base tecnológica 

localizadas em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, região conhecida como o Vale 

da Eletrônica brasileiro. 

 

O ponto de partida foi a discussão teórica da aprendizagem organizacional e 

inovação. Com as leituras do referencial teórico, a aprendizagem organizacional 

pode ser vista como propulsora da competitividade e inovação. Percebeu-se que 

esses temas estão interligados, uma vez que a aprendizagem organizacional pode 

ser vista como o processo decorrente de interações e relações entre os indivíduos. 

As pessoas, quando adquirem novas formas de pensar e agir, podem construir 

novos conhecimentos, influenciando suas relações sociais, culturais e propor 

mudanças aos seus grupos e locais de atuação. 

 

 A proximidade com a academia, ou seja, as instituições de ensino presentes 

no Vale da Eletrônica, como o INATEL, FAI e ETE, permitiram que influenciassem e 

contribuíssem como fonte de aprendizagem nas três empresas. Pode-se considerá-

la como coadjuvante no desenvolvimento das inovações, pois apresentaram 

significativas influências no produto inovador apresentado pelas empresas. A 

formação da mão de obra local, a disponibilização de laboratórios para pesquisas, 

os cursos específicos oferecidos e a ajuda dos professores foram relevantes. Pode-

se concluir que  um aglomerado de empresas de base tecnológica e a proximidade 



106 

 

com universidades, centros de pesquisa, escolas técnicas e outros agentes 

especializados, revela-se como um fator estratégico no processo de geração e 

difusão do conhecimento e de fluxo de informações. 

 

 A proximidade das empresas de base tecnológica com as instituições de 

ensino e pesquisa pôde sustentar um desenvolvimento baseado em inovações por 

meio da criação e disseminação de conhecimento, sendo este um fator de grande 

importância preponderante para o desenvolvimento dessas empresas. 

 

  A influência dos clientes no desenvolvimento das inovações acerca dos 

mecanismos, atividades e funções que envolviam suas demandas específicas e que 

serviram para o delineamento dos produtos também foram relevantes. 

 

  O papel dos fornecedores, por sua vez, esteve relacionado com as 

aprendizagens que propiciaram por meio da apresentação de alternativas 

tecnológicas, presentes em produtos, peças ou métodos que eles ofereciam e que 

vieram a ser utilizadas nas inovações.  

 

 Os treinamentos e cursos, como fontes de interação externa, contribuíram 

na formação da equipe de projetos e na solução de problemas quando o produto era 

desenvolvido e, posteriormente, na aprendizagem sobre o próprio produto, bem 

como sua utilização. 

 

 Na busca por informações tem a internet como fonte recorrente. A pesquisa 

destacou esta fonte de aprendizagem mais comumente lembrada e usada pelos 

entrevistados. Citada, ainda, algumas vezes, como sendo a primeira fonte de 

pesquisa recorrida, a internet demonstrou ser muito importante, tanto pela 

frequência e regularidade com que foi utilizada como também como um meio eficaz 

para o estabelecimento de interações produtivas com clientes, fornecedores além de 

grande fonte de pesquisa na área de tecnologia. 

 

  Os livros especializados das instituições de ensino ou mesmo os comprados 

e disponibilizados pela empresa são também, ferramentas intensamente utilizadas 
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no aprendizado nas empresas. Eles influenciaram as inovações quando 

pesquisados sobre tal tecnologia demandada pelo desenvolvimento da inovação. 

 

 A aprendizagem por imitação teve como fonte produtos similares 

encontrados no mercado. Essa imitação teve influência em duas das três empresas. 

Já a fonte de aprendizagem por produtos diferenciados apenas se apresentou em 

uma empresa. 

 

  A pesquisa também evidenciou a preocupação com a proteção do 

conhecimento, fundamentada na desconfiança de reprodução (cópia) da tecnologia 

pelos concorrentes. Notou-se que esse “medo” é um fator limitante da transferência 

total de conhecimento no quesito tecnologia. 

 

 Confrontando com a teoria, não houve contradições com as formas e fontes 

de aprendizagem identificadas na pesquisa, indo ao encontro dos estudos já 

desenvolvidos por estudiosos do assunto, no contexto da inovação, as formas de 

aprendizagem por esse estudo identificadas correspondem àquelas já mencionadas, 

mais especificamente por Lastres e Cassiolato (2005), Fleury e Fleury, 2011 e Tigre 

(2006). 

 

 No que tange às fontes de aprendizagem, a teoria apresenta apenas 

algumas perante o universo das variedades que podem ser encontradas numa 

pesquisa mais a fundo ou mesmo com um número maior de empresas. Dessa forma, 

o fato desta pesquisa ter demonstrado novas fontes de aprendizagem e extrapolado 

aquelas já exemplificadas pelos autores aqui abordados, não constitui qualquer 

contradição à teoria, mas sim uma contribuição adicional para a literatura pertinente. 

 

 Sobre a perspectiva do processo da aprendizagem tal como defende os 

autores Crossan, Lane e White (1999), foi possível identificar o fluxo da 

aprendizagem no sentido “feedforward” e “feedback”. Nesse aspecto, para os casos 

estudados, o “feedforward” pode ser mais frequentemente observado. 

  Em duas das empresas investigadas, o “feedforward” alcançou o nível 

grupal. No entanto, é importante assinalar que, também na maioria dessas 

empresas, a aprendizagem que alcança tal nível se limita a um nível de qualidade de 
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conhecimentos mais superficial e de natureza técnica. Para os casos em que se 

observa o “feedforward” alcançando o nível organizacional, o conhecimento 

aprendido envolvia atividades técnicas básicas e rotineiras. Para os conhecimentos 

que envolviam de forma mais ampla e profunda a tecnologia dos produtos, o 

“feedforward” ficou restrito em nível individual, ocorrendo mais especificamente de 

um detentor da tecnologia total para sua equipe de projeto. O feedback foi 

observado em duas empresas partindo do nível organizacional, passando pelo 

grupal até o individual.  

  Pela quantidade de relatos dos entrevistados sobre suas empresas se 

localizarem no Vale da Eletrônica, pôde ser observado um grande efeito do 

ambiente em que essas empresas estão inseridas. Esses elementos do ambiente 

também exerceram influência sobre as aprendizagens e inovações apresentadas. A 

pesquisa permitiu demonstrar a importância da aprendizagem para os processos de 

inovação que ocorreram tendo como fontes os colaboradores das empresas que, 

segundo o entrevistado na maior parte das vezes, vieram das instituições de ensino 

da cidade. Também os professores do INATEL, juntamente com seus laboratórios, 

na maior parte dos casos foram os elementos centrais das parcerias estabelecidas 

entre as empresas e a Universidade para o desenvolvimento de tecnologia para as 

inovações. 

 

 Cabe destacar o ambiente interno da empresa A, onde o sujeito da 

entrevista explicitou que há uma interação e integração entre funcionários. Qualquer 

ideia ou pergunta, mesmo que seja considerada um pouco frágil é acolhida. O ato de 

aprender pode se tornar prazeroso. As pessoas têm vontade de compartilhar suas 

ideias com os outros e, sendo assim, as melhores soluções costumam surgir quando 

diferentes pontos de vista são integrados nessa conversa. 

 

 O ambiente de trabalho passível de questionamento pôde propiciar o 

aprendizado ou o aprender a aprender. Nas organizações o processo de aprender 

exige a criativa destruição das barreiras do aprendizado e a ampliação do acesso às 

novas fontes de conhecimento e experiência. As pessoas quando se sentem livres 

para fazer perguntas se sentem encorajadas a aprender mais e com isso “crescer” 

na empresa.  
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 É fundamental enfatizar que, para a aprendizagem contínua, não só para os 

indivíduos, mas também para os grupos e a organização, é necessário existir um 

sistema integrado para aprender. Na mesma linha de pensamento, Argyris e Schön 

(1996) referem que um sistema deve ter estrutura, processos e uma cultura local 

para incorporar e apoiar a aprendizagem. É possível compreender também que a 

empresa A leva em consideração as especificidades das diversas áreas, 

possibilitando a aprendizagem como fruto do compartilhamento e disseminação do 

conhecimento entre os membros da organização. 

  A competitividade das empresas gera um ambiente propício à mudança. A 

chave do sucesso duradouro se baseia na construção de uma ponte que cubra a 

distância entre trabalhar na melhoria contínua daquilo que a empresa faz bem hoje e 

inovar para o futuro para se manter no mercado. A inovação desafia aquilo que as 

empresas têm como já estabelecido, sua postura mental. Este desafio, combinado 

entre eficiência e inovação, exige um aprendizado ininterrupto. O aprendizado gera 

conhecimento para diminuir a incerteza e é a criação individual ou conjunta de 

significado aproveitável. Pode-se concluir que o aprendizado e a busca constante do 

conhecimento são recursos estratégicos cruciais para a vantagem competitiva nas 

empresas. 

 

A motivação para estudar as influências da aprendizagem organizacional em 

algumas empresas do Vale da Eletrônica em Minas Gerais, teve como principal 

origem a vivência da pesquisadora dentro desse ambiente - há mais de quinze anos 

atuando como gestora de empresa. O papel exercido contribuiu e reforçou o 

interesse em investigar um maior entendimento desse fenômeno de forma a poder 

contribuir com o desenvolvimento das empresas de base tecnológica. 

 

 Essa pesquisa limitou-se a três empresas de base tecnológica do Vale da 

Eletrônica. Se tratando de uma pesquisa exploratória, não podemos generalizar as 

conclusões para outras organizações. Os resultados podem nortear futuras 

pesquisas visando entender melhor a aprendizagem organizacional como 

influenciadora no processo de inovação em empresas de outros segmentos. 

 

O resultado das análises desenvolvidas neste estudo traz à tona uma série 

de novas inquietações. Nesse sentido, são válidos estudos futuros mais 
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aprofundados, ampliando a amostra da pesquisa, ou seja, um número maior de 

empresas a fim de observar se outras formas e fontes de aprendizagem também 

podem contribuir ou influenciar o processo de inovação de produtos, ou ainda, o 

estudo em outros aglomerados de empresas de base tecnológica em regiões 

inovadoras. 

 

 Em relação ao ambiente em que as empresas se inserem como coadjuvante 

no processo de aprendizagem organizacional e inovação, sugere-se uma pesquisa 

mais a fundo mostrando as características empreendedoras dos empresários 

inseridos nesse ambiente - que buscam por inovação de forma constante – e, a 

partir delas, verificar quais podem se manifestar em inovações do tipo radical e 

incremental.  

 

Acredita-se que este estudo trouxe uma contribuição relevante para tentar 

compreender  ou mesmo  levantar uma maior discussão sobre os fundamentos 

teóricos da aprendizagem organizacional e inovação que podem potencializar a 

competitivadade em Arranjos Produtivos Locais ou aglomerados de empresas de 

base tecnológica. 
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APÊNDICE A – Transcrição das Entrevistas 
 
 
Entrevistado A 
 
 
Como é o processo de inovação na sua empresa? 
Tá, com relação à inovação, o que a gente faz aqui na empresa é o seguinte: a gente tem um canal e 

dentro da pesquisa de desenvolvimento, da área comercial e da área de marketing, qualquer pessoa 

pode trazer alguma ideia de algum produto novo, alguma inovação em qualquer sentido, não só 

inovação no produto, mas inovação na forma de produzir, na forma de cobrar, na forma de emitir 

nota, quer dizer, qualquer coisa que traga inovação, todo mundo está aberto. O que é mais simples 

para entender é com relação ao produto, que é uma coisa mais palpável né, então, a pessoa traz a 

ideia, a maioria termina vindo muito do comercial que a gente tá no mercado, e criamos o que a gente 

chama de line-up que é a linha de lançamento de produto. Isso é discutido entre todo mundo e então 

sentamos numa sala uma vez por semana e uma vez por mês a gente faz uma revisão e discute o 

line-up ponta a ponta quais são os critérios daquele produto ou daquele serviço que nós vamos 

prestar, quais são as especificações mínimas, qual a expectativa nossa de preço de venda, de preço 

ao consumidor final, de custo. As pessoas saem daqui com essa contribuição de saber que o mínimo 

é aquilo, qualquer coisa que for a mais e que não afete aqueles pontos mais importantes é bem-

vinda, desde que não afete custo ou preço. É assim que tratamos inovação.  
Temos muita dificuldade com treinamento, aqui na própria Santa Rita há bastante dificuldade de 

treinamento, a gente atualmente tem um treinamento muito voltado para a área de produção, e muito 

pouco voltado para desenvolvimento das pessoas né, não estou falando de ETE como escola técnica, 

não estou falando de INATEL ou FAI como formação já de terceiro grau. O que a gente precisa é 

talvez alguma coisa a mais pro nível médio, pessoa que já é formada sendo engenheiro aqui hoje se 
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quiser fazer um curso de programação de microprocessador não tem, então assim coisas que você 

tem dificuldade, ou tem uns cursos daqueles espetaculares de dois anos no INATEL que não é isso, a 

gente precisa de coisas mais rápidas e bastante objetivas porque as pessoas já trabalham com esse 

tipo de equipamento. Então a gente procura desenvolver aqui bastante a parte de inovação tanto que 

tudo o que temos de comunicação estamos falando de inovação, tudo, para fomentar esse tipo de 

ideia dentro da empresa. Aqui na nossa região, nenhuma empresa vive sem inovação. É algo 

fundamental para se manter vivo no mercado. Essa é a realidade.  
 

A quanto tempo a empresa existe? 
Em 2003 ela foi fundada, então nós estamos falando em 11 anos.  

 

Conte um pouco de sua trajetória. 
A história é muito parecida com todas aqui de Santa Rita né, começa com um louco que quer, que 

acha que ser empresário vale a pena e começa com uma ideia, sempre com uma ideia que vem 

obviamente de quem está começando a empresa. E passa por todas as dificuldades de empresa né, 

falta de conhecimento administrativo, falta de dinheiro, falta de pessoas para transformar aquela ideia 

em alguma coisa realmente rentável, alguma coisa que você possa jogar no mercado. Passa pela 

falta de conhecimento de marketing, de uma série de coisas. É, no caso da Pixel eu pulei algumas 

dessas etapas porque eu já tinha uma empresa em São Paulo quando vim pra cá, quer dizer algumas 

coisas eu já tinha vencido, né, essa parte administrativa eu já conhecia razoavelmente bem, por outro 

lado tecnicamente eu tinha perdido 10 anos de conhecimento técnico, né, então foi terrível para 

começar a fazer alguma coisa, de fazer produto mesmo né. Então assim, as dificuldades são as 

mesmas de quase todos né, é sobreviver né, é muito difícil sobreviver no nosso país, é muito difícil. 

Tudo rema ao contrário, não há nada que rema a favor. Esses dias eu estava com uma pessoa 

comentando sobre isso né, então se você for analisar o Brasil, nós não temos nenhum tipo de política 

industrial, não temos nenhum tipo de política para nenhum seguimento. Uma política seria de 20 anos 

a longo prazo que a gente possa planejar, pensar no futuro não tem. Você não tem política industrial, 

não há política pro serviço, você não tem política pra agricultura, pra nada. Com uma pequena 

diferença né, na agricultura nós chegamos a ter a benevolência de estar num país maravilhoso, não 

tem uma região do Brasil que não é cultivado, ou uma coisa ou outras mas ele é inteiro cultivado, e 

isso por si só já é uma coisa boa né, mas a agricultura vai bem, não porque existe uma política, se 

existisse uma política séria nós éramos líderes em todos os produtos agrícolas do mundo, não tem. 

Serviço, tem uma proteção natural, não tem como trazer um garçom da Indonésia para trabalhar aqui, 

um cara no hotel montar um hotel com chineses vindo pra cá, você não tem condições de fazer isso, 

você não tem condições de montar uma empresa de comunicação, de marketing, e trazer um cara da 

Índia, trazer sua equipe inteira da Índia, não tem como. Né, porque a cultura é diferente, a forma de 

comunicar é diferente, até a língua é completamente diferente. Então, a única que sofre mais é a 

indústria, porque a indústria é o contrário, por exemplo, esse celular que é fabricado aqui e pode ser 

fabricado na China é o mesmo, né, uma mesa que é fabricada aqui no Brasil, pode ser fabricada na 

China, na Índia, na Itália, nos Estados Unidos, exatamente igual. Então você não tem nenhuma 
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barreira natural para ela, e não entenda falando em barreira no sentido de você aumentar imposto, 

não é isso não. Barreira é o que, você ter política séria, a gente tem que saber, pô eu vou investir 

aqui na Pixel porque eu sei que os impostos nos próximos vinte anos vão ser estes, que não vai ter 

alteração, que as regras vão ser essas, que as linhas de crédito vão ser essas, que as coisas não vão 

mudar, mas muda todo dia. Só pra vocês terem uma base, hoje no Brasil saem para todos os 

seguimentos, independente se é serviços, agricultura, indústria ou qualquer outro tipo de serviço, 

saem mais ou menos 860 decretos relacionado a impostos, todos os dias. É impossível, então como 

que você consegue navegar em uma situação dessas, tem hora que você tá tudo certo e quando 

você percebe tudo está totalmente errado, por que mudou ontem, mudou três dias atrás, vai mudar 

mês que vem, quer dizer, é muito complicado para a indústria, você vê os índices da indústria no 

Brasil, só caindo. Então essas são as dificuldades né, apesar de a gente ter mais de 10 anos, nós até 

hoje não conseguimos chegar e falar assim, nossa que delícia que é ser empresário, está sempre 

brigando. 

 

 

Explique a razão de escolher Santa Rita do Sapucaí. 
Na realidade, eu não mudei a empresa para cá. Eu tinha uma empresa lá de Telecomunicações, de 

serviço, eu vendi pro meu sócio e vim pra cá e montei aqui. Outra empresa completamente diferente, 

outro seguimento, outra linha, lá era telecomunicações e aqui informática. Não tem nada a ver, lá era 

serviço e aqui é produto, então era completamente diferente. A vinda pra cá foi pessoal, por questões 

dos filhos, meus filhos estavam chegando na idade dos 10 anos e aí eu pensei, opa, está na hora de 

mudar de cidade porque aqui em São Paulo não dá para criar filho, e eu vim embora. Sempre quis 

voltar pro interior, mas vim na louca. Não tinha nenhuma ideia, não tinha nada e, apesar eu ter uma 

relação muito forte com Santa Rita, sempre tive, vinha pra cá quase todo fim de semana, eu tinha 

óbvio que, no fundo você imagina né, que a aqui tem um campo super fértil para se fazer alguma 

coisa. Mas eu não tinha ideia se eu viria para prestar consultoria ou para montar uma empresa, nesse 

momento não tinha nada planejado. 

 

Montar a empresa aqui foi uma boa ideia? 
Claro que foi. Aqui talvez seja uma região que a gente está fora dessa bagunça que é o país, né, 

então a gente tem aqui um lugar muito fértil de conhecimento, de competência, muito interessante. 

Tem umas carências absurdas em alguns segmentos, por exemplo você não tem hoje um bom 

engenheiro de produto você não tem, um bom cara de marketing você não tem, um cara financeiro 

bom, quando eu digo um cara é uma pessoa né, você sofre. É, por outro lado, tecnicamente nós 

temos profissionais espetaculares. 

 

Você já explicou bem como é o seu processo aqui na empresa. Em se tratando das 
suas experiências e habilidades, você as compartilha com seus gerentes e 
funcionários? 



119 

 

Cada vez mais ouço meus colaboradores, suas opiniões. Existem alguns termos aqui que a gente 

sempre fala que em reunião a gente sempre deve entrar como criança e deve ter ‘perguntinha de 

neném’ mesmo. Pergunte por que às vezes daquela ‘perguntinha de neném’ totalmente desprovida 

de maldade vem uma sacada que ninguém estava imaginando. Por isso a gente sempre procura 

estimular. 

 

Porém no começo você que era o gestor principal. 
Sempre. Sempre porque quando você começa uma empresa você tem algumas formas de começar 

né, ou você tem muito dinheiro e compra uma empresa montada e você pode até mudar o segmento 

dela, aí você já começa rodando, ou como a maioria faz né, você tem limitação de dinheiro, você tem 

limitação de tudo, e aí você termina fazendo uma empresa composta por você. Nós éramos em três 

quando a gente começou isto daqui e aí você vai dando um passo de cada vez e vai terceirizando 

tudo porque você não tem condições de fazer nada aqui internamente, tudo é terceirizado e, 

conforme você vai crescendo você vai começando a internalizar. É, aí você vai contratando pessoas, 

essas pessoas as vezes entram só no operacional e você tem um ou dois que se destacam. Um 

começa a vir pra uma área mais de comando e você vai criando as competências internamente. Vê o 

que é melhor para a empresa, traça estratégias, melhora o processo de produção, tudo para trazer 

melhores benefícios para as empresas 

Como você mesmo disse, agora você está um pouco mais afastado e quer que a 
empresa rode mais sozinha para poder ir buscar novos produtos. Falando sobre troca 
de experiência, como é que ela ocorre aqui na sua empresa? 
Nós temos uma série de atividades aqui que a gente procura incentivar né, nós fazemos uma reunião 

de indicadores mensal onde todas as áreas trazem os seus indicadores, a gente discute ações e 

formas de melhorar o indicador ou de atingir os objetivos, e nessas reuniões todas as áreas 

participam, então todos participam e têm conhecimento de tudo o que está ocorrendo na empresa em 

todos os níveis. 

 

Certo. Quem tem uma experiência maior de determinado assunto transmite para os 
outros. Agora, aqui na empresa é utilizada alguma prática formal para a aprendizagem 
como palestras, cursos online e presencial ou consultoria? 
Nós temos planejamento de treinamento para o ano inteiro. A gente tem um treinamento estratégico 

que fazemos há mais de quatro anos, em que existe todos os nossos planejamentos de vendas, 

faturamento, produtos que vamos lançar investimentos em pesquisa e desenvolvimento, investimento 

em marketing e treinamento, todos os treinamentos que vão ocorrer durante todo o ano. Óbvio que 

isso vai sendo acompanhado e vai mudando de acordo com as necessidades momentâneas, mas é 

colocado como uma meta, pois há pessoas que acompanham e precisam, de alguma forma, fazer 

aquilo acontecer. E um dos indicadores que temos é esse. 
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Quais os principais meios que você usa para se atualizar e como busca novos 
aprendizados para seus gerentes e funcionários? 
Hoje acho que meio igual a internet não existe. Então, a gente tem internet, a gente procura fazer 

bastante viagem internacional, participar de feiras dentro e fora do Brasil, mesmo que não seja 

diretamente dentro do seguimento nosso, a gente sempre está participando, não só eu como a 

equipe nossa, os nossos colaboradores sempre que possível estão participando. 

 

Aqui na sua empresa a capacidade de inovar e criar são estimuladas?  
Então, a gente tem projetos e metas para tudo isso. Produtos ou qualquer tipo de inovação que traga 

algum resultado trarão recompensas à pessoa responsável. Todos aqui são avaliados de seis em 

seis meses e um dos critérios de avaliação é a inovação. Essas avaliações são o que a gente chama 

de cruzada, né, a pessoa faz uma autoavaliação, o gestor faz uma avaliação dela e tem-se uma 

terceira que é feita em conjunto. 

 

Como as pessoas sugerem as ideias e melhorias? Como elas são aceitas e 
promovidas? Elas sugerem ideias através de uma conversa pessoal, somente nas 
reuniões ou elas trazem uma ideia e vocês a desenvolvem? 
Por ser uma empresa de tecnologia, a gente tem uma relação bastante informal. Nós não temos sala 

para nenhum gerente, sala para ninguém, aqui todo mundo senta junto, todo mundo tem uma área 

comum, depois nós vamos dar uma volta na empresa, é uma área comum, não tem separação para 

ninguém. Então a gente trabalha muito informal, existem os meios formais que são através das 

reuniões de line-up mas toda hora sai coisa em café, nos bate papos, nos happy-hours, nos 

churrascos que fazemos aqui, então nós estamos sempre abertos.  

 

A empresa possui algum sistema para registrar um feedback, soluções de problemas 
ou melhores práticas?  
Nós temos algumas ferramentas e uma delas é o foco no cliente, em que qualquer tipo de sugestão, 

reclamação ou elogio que qualquer cliente faça é registrado na intranet e tratado de alguma forma, 

colocado nos quadros e trabalhado internamente. 

 

E essas melhores práticas vão no decorrer do ano? 
Sim. Não existe uma data especifica. Se ocorreu hoje, teremos reunião hoje. 

 

E a solução é rápida? 
Sim. O nosso mercado é rápido. Pra gente 15 dias é muito pra fazer qualquer coisa. Então imagino 

que seja rápido, a gente nunca mensura, tudo é muito rápido. Hoje uma reclamação que uma pessoa 

põe na internet, em segundos está no mundo inteiro. Por isso não podemos ficar um mês para dar 

uma posição. 
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Qual a sua opinião sobre a aprendizagem organizacional na contribuição para a 
inovação de produtos? 
Sem evoluir, sem os talentos da gente, não há inovação. A evolução não necessariamente é pelo 

meio formal, aquele meio em que você vai lá e senta numa cadeira e vai ter um treinamento. Você 

ganha aprendizado na troca de experiência com o teu colega do lado, entre as pessoas, procuramos 

estimular isso, que as pessoas quando veem uma forma de fazer melhor, qualquer atividade, que 

seja difundido e seja passado para os demais para que todo mundo evolua. A gente procura fazer 

rodízios dentro de produção para que as pessoas trabalhem em posições diferentes e poderem 

exatamente tentar de alguma forma ter esse tipo de aprendizado. A própria reunião de indicadores já 

é um grande aprendizado, pois você tem uma pessoa de produção e uma pessoa do financeiro. O 

financeiro apresentando índices financeiros e o cara da produção, ao ver aquilo, de alguma forma vai 

captar e de repente numa informação surge uma luz que ninguém via porque estavam envolvidos no 

dia a dia Existem alguns termos aqui que a gente sempre fala que em reunião a gente sempre deve 

entrar como criança e deve ter perguntinha de neném mesmo, pergunte porque as vezes aquela 

perguntinha de neném totalmente desprovida de maldade vem uma sacada que ninguém estava 

imaginando. Por isso a gente procura estimular. 

 

 

 

 

Você disse que sempre está estimulando os seus funcionários. Você percebe alguma 
iniciativa por parte das pessoas quando elas são estimuladas? 
Sim, a primeira coisa que fizemos aqui foi mudar a ideia de Recursos Humanos. A gente não possui 

Recursos Humanos mas sim uma área chamada de Talentos Humanos. A ideia é a seguinte: a 

pessoa que com estimulo não evolui, não tem espaço.  

 

Então se a pessoa não dá um retorno ao estímulo, ela não tem espaço. 
Não tem espaço. Assim, como qualquer empresa, você tem áreas que a pessoa que é mais 

introvertida, participa menos ou não participa, tem não afeta o andamento da empresa, ela não ajuda 

mas também não afeta. Porém no momento em que ela precisa tomar uma decisão é quem vai ser 

afastado. E não é por nada, é simplesmente porque a gente precisa de inovação, nós somos uma 

empresa em que a gente não consegue viver sem isso. Então é questão de sobrevivência. 

 

Aqui na sua empresa, você acredita que as pessoas aprendem aqui dentro, elas vêm 
de uma forma e, se saírem, estão diferentes?  
Eu acho que se elas não tiverem aprendendo, a gente não estaria crescendo. O 

aprendizado é uma coisa muito difícil de medir, como que você vai medir se você aprendeu 

ou deixou de aprender. Pra mim, algumas coisas servem como base para isso e uma delas 
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é resultado, crescimento, se a empresa continua crescendo e tendo resultado, 

provavelmente as pessoas que trabalham ali estão aprendendo. 

 

Qual o produto da sua empresa que hoje você considera o carro-chefe? 
O principal nosso é o rastreador GPS/GPRS. É um produto para rastreamento de veículos em que 

você coloca e consegue localizar onde ele está e monitorar algumas coisas do próprio veículo como 

freio, óleo, ou seja, o próprio sistema planeja a troca de óleo, por exemplo. É um monitoramento não 

só pela questão de roubo, eu consigo localizar onde que ele está, mas também para manutenção de 

frota, controle de equipe.  

 

Então você já contou um pouquinho da história dele, mas como é que nasceu a ideia 
deste produto? Como que foi? 
Nós começamos com um dos grandes produtos que nós tivemos aqui em algum momento da Pixel 

que foi o GPS Automotivo, aquele GPS tradicional em que você coloca o endereço e chega nos 

lugares. E aí por questões de mercado esse produto começou a cair muito de preço, e a qualidade 

também, veja que os produtos que existem hoje no mercado são terríveis e você termina usando os 

aplicativos de celular. E a gente já tinha um conhecimento de GPS e foi numa visita que eu tive de 

uma pessoa da África do Sul e ele comentou sobre gestão de frota, e daí veio a ideia. Começou com 

uma ideia de gestão de frota e terminou tendo sucesso em um lugar que a gente não imaginava 

originalmente que foi na parte de segurança. 

 

E hoje ele é sucesso na sua empresa? 
Hoje nós somos líder nacional em produção deste produto.  

 

Existem algum produto similar no mercado? O seu possui algum diferencial? 
Sim, ele é feito pela Pixel. Todo produto tem diferenciais e defeitos. Nós temos alguns diferenciais 

como o firmware aqui e por isso somos providos de uma certa agilidade para resolver determinado 

problema ou fazer uma atualização em relação ao mercado. Porém tecnologia hoje é muito relativa, 

está em constante mudança. Nós temos um produto bom, que não dá defeitos, com alguns 

diferencias para um nicho específico que a gente conseguiu chegar antes dos outros, por exemplo 

uma característica de ser à prova d’água. 

 

Para o desenvolvimento deste produto, quais as fontes de conhecimento que você 
recorreu? 
É sempre a internet. A internet é a base de informações para tudo. Fazemos visitas também às 

fábricas, aos fornecedores e aos clientes buscando informações de mercado de novas tecnologias. 

Não tem outra forma. Umas das grandes dificuldades que a academia tem em mostrar para o aluno é 

que as empresas não fazem os produtos do seu gosto, mas sim de acordo com a vontade do cliente, 
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do consumidor. Deve-se buscar constantemente novidades, novas tecnologias. Estar conectado te 

leva para frente. 

 

E vocês fazem pesquisa de mercado também? 
Cláudio: Nós não temos muitas condições financeiras para isso. O que a gente faz é uma pesquisa 

de boca de urna, conversas com pessoas na rua e outros lugares. A gente procura uma ideia bem 

aceita por boa parte das pessoas que conversamos e trazemos para dentro da empresa a fim de 

desenvolvê-la.  

 

Esse produto sofreu modificações e melhorias constantemente ao longo de sua 
trajetória? 
Nós não temos nenhum produto que se mantém por mais de um ano. Produtos com um ano de 

permanência estável são raros. Todo mês, toda semana nós temos atualizações de software. 

 

E essa melhoria você justifica pelo fato de o mercado estar sempre em evolução. 
Tem de tudo. Por exemplo problemas com componentes obsoletos, problemas de fornecedores, 

mudanças exigidas pelos clientes ou otimização de software ou hardware. 

 

Você fez alguma parceira ou contou com a ajuda de alguém para o desenvolvimento 
deste produto? 
Temos uma parceira forte com uma empresa coreana. Ela ajuda em tudo, principalmente 

componentes. Nós estamos chegando no auge de 20.000 peças por mês e daí surge o problema com 

a demanda de componentes. Esta empresa nos fornece o volume de componentes necessário além 

de ser um parceiro tecnológico. 

 

Quando você começou com esta ideia, você me disse que contou com a ajuda dessa 
parceria com a empresa coreana na parte de componentes e tecnologia. Além disso, 
também consultou clientes com pesquisas e aplicação no produto. E no caso de 
laboratórios e centros de pesquisa, contou com essa ajuda? 
Nós temos bastante envolvimento com a ETE e o INATEL. Estes centros acadêmicos são 

fundamentais, pois se observarmos os grandes centros de tecnologia do mundo, perceberemos que 

todos estão próximos de alguma academia, alguma instituição de ensino. Houve uma tentativa de 

implantar um Vale da Eletrônica em Salvador, mas foi em vão, pois não havia academia próxima. O 

Vale do Silício se desenvolve porque as melhores academias do mundo estão lá, ou seja, não existe 

desenvolvimento de tecnologia sem uma academia próxima. O Vale só existe graças à ETE e o 

INATEL e a FAI. A grande chave para o sucesso do Vale são os centros acadêmicos presentes. Aí eu 

acho que é um processo de aprendizagem mesmo. De troca de experiência. Porque a gente quando 

necessita recorre à ele, que é o nosso foco. Os laboratórios do INATEL são muito completos e nos 

ajudam muito para testes dos produtos, certificações e ainda em programações (software). Então a 
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gente foi aprendendo e, à medida que ia precisando que essas informações fossem passadas, a 

gente ia ensinando, comunicando 

 

Então o Vale da Eletrônica aqui presente é muito importante para as empresas de 
tecnologia. 
O Vale só existe graças à ETE e o Inatel. A grande chave para o sucesso do Vale são os centros 

acadêmicos presentes. 

 

Qual a maior influência sobre o desenvolvimento deste produto e o que serviu de 
inspiração para você desenvolvê-lo ou mudá-lo? 
Mudar o produto no nosso caso é questão de sobrevivência e não simplesmente de motivação, faz 

parte do nosso negócio. O nosso ramo é inovação e evolução o tempo todo, se não fizermos isso 

estamos fora do mercado. Aqui na nossa região nenhuma empresa vive sem inovação. É algo 

fundamental para se manter vivo no mercado. Essa é a realidade. Eu procuro ideias e com elas fazer 

um produto novo que traga vantagem competitiva para minha empresa. 

 

Tem algo que você gostaria de acrescentar? 
Aqui na nossa região nenhuma empresa vive sem inovação. É algo fundamental para se manter vivo 

no mercado. Essa é a realidade. 

 

Muito obrigada. 
 
 
Entrevistado B 
 
 
A quanto tempo a empresa existe? 
10 anos. A empresa começou em 2004, ficou 2 anos e meio na incubadora do Inatel e o restante 

aqui. 

 

Como foi a trajetória da empresa, do nascimento até hoje? 
Surgiu com um pouco de mim. Estudei na Escola Técnica (ETE) e sempre tive vontade de criar 

produtos de utilidade pública. Trabalhei em estágios durante a faculdade (INATEL) e com toda essa 

experiência acabei abrindo uma empresa junto com um colega através da incubadora. Com esse 

apoio fomos aprendendo ao longo do tempo e se desenvolvendo, inclusive aprendemos a criar um 

Plano de Negócios porque desde o começo ensinaram-nos a focar exatamente no que queríamos. 

Tínhamos apenas um computador pessoal e a vontade de crescer. Investimos tudo no nosso primeiro 

cliente, o que quase nos levou à falência devido ao fato de não nos preparamos direito. 

Abandonamos este cliente e colocamos nossos esforços no primeiro produto idealizado. Começaram 

as vendas e, com isso, passamos por várias dificuldades dentre elas, financeiras e de recursos 
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humanos. Após isso, uma parceria com a Finep ajudou a alavancar o andamento da empresa, 

evoluindo tecnologicamente e assim foi indo. 

 

Hoje você possui quantos funcionários? 
Aproximadamente 55 funcionários. 

 

A próxima pergunta seria por que você escolheu Santa Rita do Sapucaí para a sua 
empresa e você já me disse que foi por causa da incubadora e todo este processo. 
Também leva-se em conta o processo de fabricação pois aqui encontro facilidade de produção, além 

de parcerias e da chamada carona comercial, que é a venda de produtos agregados de empresas 

diferentes. Existe uma somatória de forças complementares tanto no processo produtivo quanto nos 

negócios. Isto é muito positivo. 

 

Agora eu vou entrar no tema, a Aprendizagem Organizacional, que é um processo 
decorrente da interação dos indivíduos, quando eles aprendem e adquirirem novas 
formas de pensar e agir, e isso influencia na relação social de todo mundo. A sua 
experiência é compartilhada com seus gerentes e funcionários? 
Sim. Eu gosto de usar o termo da Gestão Participativa. Eu busco acompanhar sempre o meu 

pessoal, pois eu também acabo aprendendo, e incentivo muito a participarem da sociedade, 

receberem mais cursos e treinamentos, visto que devemos estar em constante mudança, tanto na 

parte tecnológica quanto na parte empresarial. Fomos certificados pela qualidade onde um dos 

requisitos são as reuniões de indicadores e planejamento estratégico. Eu acho que unimos nossos 

conhecimentos e habilidades, pois hoje eu não domino tudo, então necessito também aprender com 

minha equipe e juntos aplicarmos na inovação dos produtos da empresa. Um deles uma vez me 

disse: - Olha, ao invés de cada um programar de uma maneira, existe uma ferramenta que é criar 

uma forma de cada um programar na tela para depois todo mundo programar baseado nela. Aqui na 

empresa como os produtos são de tecnologia que envolve software, não é passado totalmente para a 

equipe de projetos. O segredo fica guardado comigo, o final sou eu quem faço. Existe o risco de 

cópias, então eu cuido disso pessoalmente, pois tem muito valor investido. 

 

Além disso, sua empresa utiliza de alguma prática formal ou informal de 
aprendizagem como por exemplo palestras, cursos online ou presencial, consultoria e 
treinamentos? 
Não há um planejamento ou cronograma quanto a isso, mas assim que surge uma oportunidade de 

aprendizagem eu incentivo. 

 

Quais são os meios que você busca para novos aprendizados? 
A internet, cursos e treinamentos in-company, estes muito importantes pois abrangem a empresa 

inteira, são essenciais, visto que se as pessoas não forem motivadas e incentivadas a sair daquela 
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rotina e buscar trazer coisas novas cria-se uma zona de conforto, o que não é bom pois o mercado 

muda a todo momento. 

 

Aqui capacidade de inovar e criar são estimuladas? 
Sim. Dou liberdade para o pessoal. Obviamente uma liberdade controlada e não uma libertinagem, 

mas deixo-os à vontade.  

 

De que jeito as pessoas sugerem essas ideias e melhorias e como são aceitas por 
você, há uma filtragem ou uma análise de sua parte? 
Em relação às sugestões internas dos funcionários recebidas através de uma caixinha de sugestões 

eu sento, analiso, converso e aplico na medida do possível, desde um vale alimentação à uma 

mudança de sala. Na forma de fazer negócios, como estão em contato direto com o cliente, procuram 

sempre fazer uma adequação dentro da empresa de acordo com o que percebem deste contato. 

 

A empresa possui algum sistema para registrar esse feedback, a solução de 
problemas ou melhores práticas? 
Sim. Possuímos uma planilha que faz parte do processo da ISO e uma caixinha de sugestões. 

Porém, em termos de negócios, não há nada de concreto, uma documentação registrada ou algo que 

se possa consultar depois. Estamos procurando criar esta sistemática de registro ou histórico de 

situações. 

 

Qual a sua opinião sobre a aprendizagem organizacional na contribuição para a 
inovação de produtos? 
O nosso negócio é inovação a todo momento. Existe o estímulo para participar de palestras e 

seminários. Então, sempre estamos buscando inovar o produto, seja uma adaptação ou uma 

exigência do cliente, visto que hoje a inovação deve ser constante para se manter no mercado. 

Sendo assim, as pessoas aprendem dentro da empresa e aplicam na inovação dos produtos. 

 

Então, você sempre está buscando inovar o produto, seja uma adaptação ou uma 
exigência do cliente, visto que hoje a inovação deve ser constante para se manter no 
mercado. Sendo assim, as pessoas aprendem dentro de sua empresa e aplicam na 
inovação dos produtos. Hoje qual o produto considerado o carro-chefe? Fale um 
pouco sobre ele. 
 
Todos aqui estão comprometidos com a inovação. As ideias são ouvidas e discutidas nas reuniões. 

Acredito que as pessoas aprendem muito aqui. A internet é liberada para pesquisa. Também 

possuímos muitos livros especializados, os quais são sempre consultados quando necessário. O 

carro-chefe da empresa é o Marthe GPRS e o Marthe Ethernet. Ambos provêm a conectividade entre 

máquinas através da internet para que se possa obter um acompanhamento em tempo real do 
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produto em questão e se possa realizar uma análise preventiva, analítica ou corretiva e alterações 

efetivas em cada situação. É um produto de sensoriamento à distância. 

 

Como a ideia deste produto surgiu? 
A ideia desse produto começou ao observar meu pai que também é engenheiro e trabalhava na 

manutenção de equipamentos de telecomunicações. Quando ocorria algum problema ele disparava 

com uma equipe para averiguar o ocorrido. Foi daí que eu pensei, existe alguma forma de saber o 

que aconteceu com o equipamento antes de ir? Nasceu então a ideia de sensoriamento à distância e 

em tempo real. 

 

Existe similar no mercado? 
Eu tenho concorrentes aqui e em outras cidades. Porém o meu diferencial se baseia no fato de estes 

concorrentes geralmente atuarem em um seguimento específico de mercado como, por exemplo, 

radiodifusão ou energia, já a minha empresa possui certa flexibilidade de atender vários segmentos 

do mercado, além do setor de telecomunicações, saneamento e energia. 

 

Quais as fontes de conhecimento mais recorridas por você? Contou com a ajuda de 
laboratórios ou centros de pesquisa? 
Usei alguns laboratórios aqui no Inatel e em Campinas para testar protótipos. 

 

Então você considera importante a participação do Inatel no desenvolvimento das 
empresas. 
Sim, tanto para poder consultar os professores quanto para a utilização dos laboratórios. Essa 

proximidade com a instituição de ensino é fundamental. 

 

O produto sofreu modificações ao longo do tempo? 
Sim, a todo tempo. Surgem sempre novas versões devido às necessidades vindas das exigências de 

clientes e de problemas relacionados à descontinuação de componentes eletrônicos, exigindo 

constante inovação para se manter no mercado. 

 

Além do INATEL, obteve ajuda de mais alguém? 
A ETE também foi importante na parte técnica pois fornece bastante mão-de-obra qualificada. 

 

Você contratou algum profissional já com experiência? 
Sim. Hoje eu possuo um gerente de engenharia que cuida das demandas e do pessoal em geral. 

 

Você fez alguma parceria, além da Finep? 
Não. Somente a Finep apoiou o nosso departamento de desenvolvimento, porém houve alguns 

trabalhos em conjunto com o Inatel. Não me associei com nenhuma empresa. 
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Qual foi a maior influência para você desenvolver este produto? 
Primeiramente foi meu gosto pela tecnologia, a vontade de criar alguma coisa de utilidade pública, e 

para quebrar aquele paradigma que o produto importado é melhor que o brasileiro. 

 

Vocês exportam? 
Já tentamos exportar, porém a venda de nossos produtos é muito técnica e falta estrutura por parte 

da Ativa para realizarmos este feito. A empresa começou produzindo o que vendia e assim foi 

caminhando até os dias de hoje. Atualmente a concorrência a nível mundial é muito grande e o 

mercado é muito rápido. Empresas estrangeiras exportam seus produtos prontos para o Brasil e 

acabam ficando com todo o lucro, deixando o país sem riquezas e o devido desenvolvimento. 

 

Muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado C 
 
 
Conte um pouco como foi a trajetória da empresa, do nascimento até hoje.  
A empresa já conta com 38 anos de história, a gente.... Talvez algumas coisas eu já vá respondendo 

né, de acordo com as perguntas do roteiro, mas vai me falando a gente vai respondendo.... Deixa eu 

te falar um pouquinho do que é a empresa. Ela nasceu do ramo de telefonia e desde lá de trás que 

tinha com mesas grandes operadoras de telefone nossa empresa já tinha esses equipamentos para 

suprir isso aí, que tinha que ligar para telefonista, para completar uma ligação. É tradicional no ramo 

de telefones, central de PABX, fez nome no ramo dessa forma, depois de certo tempo começou a 

atuar em outras áreas, vou te mostrar aqui agora (abre um vídeo institucional), veja nossos 

seguimentos: alarmes, sensores, comunicação condominial, PABX e aparelhos de telefones com 

vários ramais. Foram adquiridas (compradas pela matriz) duas empresas no mercado fim do ano 

passado: iluminação de emergência, centrais de incêndios e novas unidades de negócios. 

Subdividem-se internamente em unidades de negócios, e dentro das unidades nós temos vários 
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segmentos: unidades aparelhos telefônicos, varejo, kit de monitoramento residencial, porteiros 

eletrônicos residenciais. Temos uma unidade que fabrica equipamentos pra rede. Atualmente temos 

400 produtos comercializados, cada segmento tem um gerente, P&D e comercial. Cada segmento de 

negócio compõe uma unidade de negócio. Trabalha com autonomia. Cuida de um portfólio de 

produtos, fazer produtos novos, atualizar atuais, reduzir custos, acompanhar vendas, metas mensais. 

O diretor deixa por conta de cada gerente cada segmento, responsável em crescer. Desafio grande, 

cada segmento tem uma equipe de P&D para o desenvolvimento de produtos. É responsável pelo 

segmento que cuida. Até um mês atrás eram dois gerentes, segmento de comunicação condominial. 

Cada segmento tem uma unidade de negócios, cada estrutura tem um gestor ao qual tem que 

acompanhar todos os produtos atuais. Tem que prover inovação radical e incremental da empresa. A 

unidade de equipamentos corporativos conta com produtos como PABX de pequeno porte e grande 

porte de até 4000 ramais para empresas de pequeno, médio e grande porte. Terminais inteligentes, 

de grande porte e pequeno porte- que ficam na mesa de recepção das empresas que podem 

trabalhar de forma hibrida, tanto analógico como digital. Na outra unidade temos equipamentos para 

rede, roteadores, repetidores de WIFI antenas de transmissão ponto a ponto, provedor de internet e 

switch. Tudo que é ligado à rede, tudo que envolve rede, cada família é um segmento de negócios.  

Tem também unidade de negócios i security, gravadores de câmeras, comunicação condominial, 

aquisição de emergência- iluminação de emergência, novas unidades de negócios dbrs, gravadores 

de câmera isso na filial em Minas Gerais. A sede, ou seja, a matriz é em são Jose dos pinhais SC. A 

estrutura é grande, toda separada por segmentos. Representação institucional matriz - filiais na 

cidade sede filiais Minas (filial em Manaus- México – escritórios na china- fornecem componentes e 

produtos). Temos também parceiros externos produtos em OM. Alguns produtos são feitos lá foram 

com a qualidade do Brasil. Prezamos muito pela qualidade, tem uma pessoa aqui dentro que é um 

representante do consumidor, ouve o consumidor e transforma isso em ações, preza pela qualidade 

total tem um representante do consumidor que vê o que ele quer e soluciona quase100% dos casos. 

Conta com 1900 colaboradores exporta para 19 países, a matriz conta com 300 mil metros quadrados 

de construção. 

Porque a razão de instalar essa unidade da empresa em Santa Rita do Sapucaí?  
Em Santa Rita do Sapucaí estamos construindo uma unidade de 6000 metros quadrados na BR 459. 

Com essa expansão a empresa pretende faturar três x mais. Atualmente a empresa investe 5% do 

faturamento em desenvolvimento e pesquisa. Essa unidade de Santa Rita do Sapucaí é muito 

importante porque temos vários concorrentes aqui. Estar perto de concorrentes é importante par nós. 

Isso é vantagem, mão de obra, funcionários que vieram de concorrentes, aqui se respira eletrônica. 

Isso é muito positivo, e também pela localização estratégica, entre São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte. O APL de Santa Rita do Sapucaí contribui muito, tem uma filosofia de verticalizar tudo, 

tudo que podemos fazer dentro de casa, fazemos. Quero dizer todas as fases do produto são feitas 

na empresa, desde o desenvolvimento até a embalagem. Estar localizada nessa cidade é muito bom 

para a nossa empresa, estar perto das instituições de ensino que formam mão de obra especializada 

para nossa área, engenheiros, analistas de sistema, engenheiro de computação, administradores, 

técnicos em eletrônica. Toda essa mão de obra é absorvida pela nossa empresa, pois somos do 
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ramo de tecnologia. Temos parceiros na China para revendas e um escritório para contatar os 

fornecedores. 

 

Vou agora passar um roteiro para temos uma sequência, mas vejo que já falou várias 
coisas que se apresentam nele. 
As suas experiências e habilidades são compartilhadas com seus gerentes e 
funcionários?  
Nós temos. A gente trabalha com uma gestão participativa. A minha formação é técnica e em 

engenharia, com pós-graduação nessa área. Eu tive uma empresa por dois anos, na incubadora do 

INATEL, onde aprendi muito e quando apareceu a oportunidade nessa empresa, eu achei que era 

melhor para mim e acabei mudando. Então eu venho de uma área técnica, passei um pouquinho pela 

área de gestão, através da empresa incubada, aprendi muito. Juntei a experiência de ter uma 

empresa e com outras que adquiri trabalhando em empresas do mesmo ramo, e vim para essa 

empresa. A minha formação técnica em eletrônica é importante porque 99% dos engenheiros daqui 

tem essa formação. Porque a gente precisa sentar de igual para igual com o pessoal do P&D, e 

conversar, discutir o portfólio de produtos, o que vamos lançar, quando a gente vai lançar. 

Semanalmente temos uma reunião de acompanhamento no qual chamamos de EAG, onde o pessoal 

do P&D, a equipe de marketing e vendas, e o pós-vendas, que é uma equipe auto gerenciável com 

isso nas reuniões decidimos coisas, rumos de projetos, processos internos, mesmo que seja sobre o 

café de determinado setor, são reuniões com ata. Temos também reuniões de apresentação de 

resultados então no máximo que a gente pode a gente se fortalece. 

 

Como ocorre a troca de experiências em sua empresa, através do trabalho em equipe, 
diálogo ou reuniões ou outra forma? 
Eu cobro muito a pró-atividade da equipe, todos precisam ser proativos. Tem-se um problema que 

não consegue resolver, entra em contato, já fala com o pessoal da matriz, entra aqui a troca de 

experiência entre as equipes. Eu sempre falo para as pessoas que precisam me manter informados 

das coisas, para eu poder tomar decisões juntamente com todas as equipes de trabalho. Eu os 

instigo cada vez mais a andarem com as próprias pernas. Seria delegar sem “delargar”, eu costumo 

brincar rsrs... Para tudo acontecer de forma satisfatória preciso de uma equipe bem sintonizada, bem 

alinhada né?  Eu acompanho todos os projetos, eu acompanho o comercial, posicionamento de 

preços, se precisam tomar alguma medida, ou agir, para isso acontecer precisa confiar e acreditar 

muito nas pessoas que trabalham com você. Então a gente compartilha o máximo de informação que 

a gente pode. Para fazer isso aqui andar como uma empresa pequena, porque empresa pequena tem 

agilidade, não tem muito processo, mas tem agilidade, aqui nós temos que ter agilidade, por exemplo: 

desenvolvimento de produto aqui tem várias fases. Temos um comitê de avaliação de produtos, não 

se faz um produto sem passar por todas as fases de desenvolvimento. Testes de mercado, 

acompanhamento no desenvolvimento, custos dos projetos, compara apresenta para o comitê. 

Verificação se foi feito teste de campo, quantos foram feitos, de que forma foram feitos, tudo antes de 

lançar o produto. Então a gente tem uma série de processos. Então até por isso a gente precisa se 
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apoiar, porque quanto mais gente sabe ou procura ser melhor se apoia no outro, você nunca sabe 

quando vai precisar do conhecimento do outro, onde tá, consultar, localizar melhor todos os outros 

processos, se vive o projeto. Por causa disso a gente precisa compartilhar o máximo possível de 

informações. 

 

Quais os principais meios que você usa para se atualizar e como busca novos 
aprendizados para os seus gerentes e funcionários?  
Temos cursos até para clientes que desejam aprender sobre o produto. Temos treinamentos dentro 

da fábrica, para funcionários e revendedores. Temos treinamentos em campo para conhecimento da 

aplicação do produto, temos cerca de 20 instrutores, na empresa temos cursos de capacitação, 

treinamentos internos para colaboradores, são treinamentos de integração, temos cursos online entre 

matriz e filial, a gente sempre busca informações na área de tecnologia, pra estar capacitando o 

pessoal do P&D. Quando alguns colaboradores participam de algum seminário, trazem esse 

conhecimento para dentro da empresa, e registramos isso tudo como treinamentos. Eu me atualizo 

dinamicamente, se for seguir uma receitinha a gente não trabalha também. Faço pesquisas na 

internet, leio artigos, livros especializados e o INATEL nos ajuda muito também com treinamentos na 

área de software. Existe aqui um acompanhamento e um treinamento especial para os líderes. 

Treinamentos com alguns focos. Tem um treinamento pra que eu me desenvolva durante um ano. E 

uma pessoa do RH acompanha cada unidade e cada gerente dessa unidade. Nas reuniões 

periódicas cada um traz uma contribuição e isso traz conhecimento pra todos os gestores. Tipo 

experiências de como melhorar o clima interno do teu seguimento, melhorar a satisfação de clientes 

internos e externos, como o seu pessoal está se comportando, quando junta tudo obtêm fontes para 

poder agir e melhorar, então para os lideres a gente tem esse acompanhamento esse 

desenvolvimento. Ler e estudar muito são o caminho para o desenvolvimento da tecnologia e aplicá-

la no produto, isso é muito incentivado na empresa.  

 

A empresa utiliza alguma prática formal ou informal de aprendizagem organizacional? 
(Palestras, cursos online, ou presencial, consultoria, treinamentos, etc.). 
As oportunidades acontecem e estão disponíveis para aqueles que querem se especializar e crescer. 

Cursos, treinamentos e inúmeras vantagens fazem parte da rotina. Os benefícios, as oportunidades e 

o ambiente oferecidos pela empresa por meio do sistema de gestão de pessoas por competências. 

Os colaboradores podem conhecer as trajetórias de carreira da empresa e, com o apoio das suas 

lideranças e área de RH, planejar seu processo de desenvolvimento profissional. Então isso é uma 

fonte de informação, fora isso tem a informação de mercado, do comportamento do cliente, se 

fidelizar os meus revendedores eles continuarão fieis, precisa enviar o pessoal do P&D a campo, 

esses caras precisam sentir o cheiro da pólvora, não é brincadeira a hora que você coloca o produto 

no mercado e dá problema. O cliente fala que esse “negocinho” tem que ser assim, o cara do P&D 

fala que não. Então vá lá em campo, conversa com o cliente. Os problemas em campo sempre ter 

que ser resolvidos de forma rápida, qualidade não se discute mais. “As lideranças são desenvolvidas 

para acompanhar de perto o desenvolvimento profissional de sua equipe, estimulando o 
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estabelecimento de planos de desenvolvimento e a realização de opinião constante. A empresa 

procura atuar no desenvolvimento dos gestores de cada unidade, pois tem a plena convicção que se 

os gestores estiverem preparados para realizar uma boa gestão de pessoas e dos negócios contribui 

para o sucesso da empresa. Para isso, a empresa mantém ações continuadas de desenvolvimento 

dos líderes com ações de capacitação, coaching e mentoring”. 

 

Você percebe alguma iniciativa por parte dos empregados quando os estimula? 
A todo tempo a gente está motivando todos.  Temos várias ferramentas internas pra registrar as 

melhorias, os próprios funcionários trazem ideias elas são filtradas, discutidas e aplicadas. Temos um 

portal chamado “portal inovação”, o cara do pós-vendas acabou de receber uma ligação do cliente e 

ele sugeriu que fosse roxo, o funcionário registra isso, e responde ao cliente da melhor forma 

possível. A gente acompanha esse projeto todo, temos metas de melhoria nos departamentos, alguns 

indicadores nos auxiliam na tomada de decisão.  

 

A capacidade de inovar e criar são estimuladas dentro da empresa?  
A gente sempre está incentivando, veja as frases espalhadas pela empresa, elas incitam a inovação 

a todo o momento. As equipes são motivadas a desenvolver sempre. As ideias trazidas de fora são 

discutidas, são analisadas. No meio do projeto se tiver alguma coisa a acrescentar discutimos com 

todos, as opiniões e os conhecimentos são aplicados. A equipe responsável pelo desenvolvimento é 

sempre incentivada. Aqui ficamos de olho nas pessoas que se destacam. A área de recursos 

humanos é desenvolvida pelas lideranças. Essas lideranças são desenvolvidas e preparadas, para 

acompanhar carreira, desenvolvimento, o estado emocional, questão de nível entre vida pessoal e 

profissional, e um ponto bem importante que são as oportunidades de carreira mesmo. A empresa 

tem uma série de pessoas que começaram como montadores, assistentes e subiram através das 

oportunidades de educação, e treinamento que a empresa disponibiliza. Isso possibilita as pessoas 

crescerem e se desenvolverem e conseguirem um espaço melhor, aqui as pessoas têm vontade de 

vir trabalhar. Hoje nós temos uma equipe excelente. São pessoas comprometidas e extremamente 

competentes que saem para buscar! Acredito que o modelo de gestão da empresa visa o 

fortalecimento de uma cultura organizacional que acredita no potencial de seus colaboradores para 

conduzi-la e garantir sua sustentabilidade em um cenário altamente competitivo. Alguns dos valores 

como simplicidade e empresa feliz, embasam a nossa crença de que o ambiente de trabalho com 

abertura, alegria e descontração é fundamental para que tenhamos o engajamento e o melhor das 

pessoas que estão conosco. Para isso, a empresa investe em ações que promovam o coleguismo, a 

integração entre seus colaboradores e o trabalho em equipe. Eventos, comemorações, e um 

ambiente de trabalho informal fazem parte do nosso modelo de gestão. Temos investido fortemente 

para que os colaboradores sejam estimulados a terem um estilo de vida mais saudável. Para isso, 

temos programas de incentivo à caminhada, corrida, participação em competições esportivas, entre 

outras práticas. “Nossas colaboradoras gestantes participam do programa “vida e afeto”, que as 

preparam para o processo de gestação e maternidade”. 
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Como as pessoas sugerem ideias e melhorias e como elas são aceitas e promovidas?  
Hoje a empresa apresenta poucos níveis hierárquicos, tem bastante acesso à alta administração, era 

assim desde que eu era um engenheiro na fábrica, pude me desenvolver bastante, em conversas 

com diretor industrial, com a gerência na época, isso por si só te possibilita crescimento, você pode 

participar de decisões, dar tua opinião, isso realmente faz a diferença. Os colaboradores são parte 

fundamental no nosso processo. O envolvimento e a colaboração das pessoas, as ideias que eles 

trazem para a engenharia são sempre muito bem vindas, são sempre bem estudadas e retorna isso 

para a fábrica então esse envolvimento com as pessoas é fundamental eu digo até que é um fator de 

sucesso para nossa empresa”. As pessoas que estão aqui são de fato as que fazem a diferença. 

Acredita que o bom resultado é obtido com a satisfação dos clientes, e mais ainda através da 

motivação dos nossos colaboradores. A empresa fabrica e desenvolve produtos que estão presentes 

na vida das pessoas. Isso traz uma alegria. Também prima qualidade em todas as etapas do 

processo de produção. A qualidade é pensada a partir do cliente final. Seja ele cliente interno ou 

externo. Com essa premissa pensar em qualidade é pensar no projeto, é pensar no atendimento, é 

pensar no ambiente que as pessoas trabalham é pensar no dia a dia em que os processos da 

empresa estão funcionando. Então qualidade é atender bem uma ligação, no call center, produto, 

atender a expectativa do cliente, qualidade é fazer um bom serviço de pós-vendas, qualidade é dar 

um bom atendimento comercial na hora que está vendendo o produto, então a qualidade implica em 

vários processos. Tecnologia é palavra chave nos corredores da empresa, investimento em inovação 

é uma de nossas marcas, sempre com foco em pesquisa aplicada e novas tecnologias nossa equipe 

técnica altamente qualificada e treinada tem domínio tecnológico sobre todos os produtos fabricados”. 

 

Com relação à aprendizagem e retenção do conhecimento, acredita que há 
compartilhamento de conhecimento no dia a dia? 
Aprendizagem organizacional é fundamental a gente costuma dizer que fazendo um comparativo de 

mercado, a empresa hoje com esse grande portfólio, precisa investir na aprendizagem de todos. É 

estimulada essa aprendizagem, a gente sabe que a concorrência é grande, precisa ditar regras no 

mercado, se lanço um produto novo que não tem no Brasil, o preço colocado dita o preço dele, nos é 

cobrado isso, a nossa empresa é pioneira no seguimento de telefonia, temos capacidade e corpo 

para lançar tendências de mercado. 

Como os seus empregados aprenderam suas funções? O que acha que foi 
fundamental para que conseguissem aprender o novo trabalho? 
As pessoas são totalmente treinadas aqui em todos os setores, quando as pessoas aprendem elas 

compartilham seus conhecimentos, porque para a aprendizagem ser completa precisa colocar em 

prática o que aprendeu e isso acontece aqui. Eu falo gente processo está aqui para nos ajudar. Se 

vocês acham que o processo está complicado, deem ideias, vamos mudar esses processos, vamos 

agilizar. Olha tem dois documentos que estão parecidos, poderia ser um só, esse está redundante. 

Eles fazem o processo e cobra o processo, tudo aqui é tratado no âmbito organizacional. A pessoa 

que mais ensina aqui é o nosso coordenador do projeto, esse cara é o responsável pelo produto e 

ensinar todo o processo de desenvolvimento dele. Tem a parte de layout, o que precisa disparar para 
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agilizar. As matérias primas, isso é passado para todas as equipes, senão pode ficar “num mar à 

deriva”. Ele ensina e cobra a aplicação desse conhecimento adquirido no processo de 

desenvolvimento do produto. “A equipe é sintonizada e alinhada, o conhecimento é passado de um 

para outro, sendo o lema da empresa sempre compartilhar tudo”. 

 

Qual sua opinião sobre a aprendizagem organizacional na contribuição para a 
inovação de produtos? 
Eu acredito que a aprendizagem organizacional é muito importante, tanto para a autonomia pessoal 

dos colaboradores, como para aplicar este conhecimento adquirido na empresa. Se não houver 

aprendizagem, como inovaremos? Todos aqui estão comprometidos uns com os outros. Há muito 

diálogo e quem sabe mais sempre está treinando outro. Os novos gestores participam de um 

programa específico que os ajudam a assumir com mais tranquilidade os desafios para o papel de 

liderança. A administração participativa é a filosofia adotada pela empresa desde 1992, quando 

passando por um período de grandes dificuldades, viu no engajamento de seus colaboradores a 

chave para superação dos desafios. De lá para cá, muitas coisas mudaram na organização, mas a 

crença de que a gestão participativa é fundamental para seu sucesso e crescimento não mudou, 

apenas fortaleceu-se ainda mais. Por isso, demos início em 2010 à implantação de um novo modelo 

de gestão, denominado EAG – Equipes Auto Gerenciáveis. “Com ele, pretendemos ampliar ainda 

mais o nível de engajamento dos colaboradores, através do aumento dos níveis de autonomia 

das equipes de trabalho embasando-se no tripé: competência, responsabilidade e autoridade”.  

 

Qual produto é considerado carro-chefe da empresa? (Fale somente como ele é e o 
que ele tem de inovador). Poderia contar um pouco sobre a história desse produto 
(desde sua concepção até hoje)? Como nasceu a ideia? Qual o seu diferencial em 
relação ao similar no mercado? 
O carro chefe da empresa é um produto de segurança, o mercado de segurança hoje está crescendo 

cada vez mais. Fizemos um produto inovador, que ajudasse o condomínio na área de segurança. 

Lançamos numa feira um produto totalmente novo. Estamos saindo na frente, foi um sucesso na feira 

de produtos pra segurança, a gente não esperava esse sucesso todo. “Precisávamos dar um up na 

empresa, lançar algo realmente inovador que fizesse a diferença e fosse de fácil uso”. Então 

corremos atrás da tecnologia e procuramos desenvolver esse produto, para condomínios. Um produto 

via internet, via comodidade áudio e vídeo que ajudasse no quesito segurança, um sistema de vídeo 

IP. O Produto é totalmente dotado de características tecnológicas aprimoradas. A empresa fica 

parada no tempo, não continua crescendo se não focar em inovação, e isso compromete todo o 

sistema. A ideia nasceu da necessidade de segurança condominial. O produto é uma central 

condominial que provém áudio e vídeo, ajudando todo o condomínio na parte de segurança. Ele 

possui um sistema via IP (internet), que ligado ao sistema de rede do condomínio permite gravar 

mensagens de voz e vídeo. A pessoa que está externa liga para o apartamento que deseja chamar, 

se não tiver ninguém pode gravar uma mensagem. Quando acessado de dentro do apartamento a 

pessoa consegue ver quem veio lhe visitar, pois o sistema tira fotos da pessoa externa de vários 
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ângulos. A tela fixada na parede dentro do apartamento, semelhante a um tablete, permite também 

receber mensagens de texto do sindico e agendar compromissos. Apenas apertando uma tecla pode 

ver quem chamou ou se deixou algum recado. Ligado ao sistema de câmeras consegue ver todas as 

áreas comuns do condomínio e localizar uma pessoa por exemplo. Possui um chip que se 

aproximado do interfone o abre, libera o acesso e registra o a entrada da pessoa dentro do 

condomínio tudo via rede de dados (IP). Eu considero esse produto como uma inovação radical, pois 

a tecnologia dele foi totalmente desenvolvida para ele. Ainda não temos similar no mercado, ou seja, 

com toda essa tecnologia. 

 

Para o desenvolvimento desse produto quais as fontes de conhecimentos mais 
recorridas por você e pelos seus funcionários?   
Para o desenvolvimento desse produto, tivemos que recorrer a todo conhecimento que acumulamos 

ao logo do tempo. Durante esse processo acho que todos aprenderam um pouco mais, pois as 

pessoas se comprometeram mais com tudo, queriam uma coisa nova, inteligente, inovadora. Uma 

coisa radical, rsrsrs... Resgatamos nossas fontes de conhecimento anterior, aprendemos sobre os 

processos de fabricação. Acredito que foi proporcionado às pessoas várias formas de aprendizagem, 

possibilitando assim contribuir para a conclusão do produto final. Bem a ideia disso teve seu início na 

identificação de uma demanda de mercado. Íamos sempre a feiras e não apresentávamos nada de 

inovação radical, precisávamos inovar chamar a atenção dos nossos consumidores. 

 

 

Esse produto sofreu modificações ou melhorias em sua trajetória ao longo do tempo? 
Poderia me dizer as razões e/ou necessidades? 
Todo esse processo de inovação do produto na empresa não foi linear e as fases que se seguiram, 

da idealização até a comercialização, foram intercaladas, por várias vezes, pela pesquisa, 

discussões, testes em campo, melhoramentos e diversas reuniões aconteceram. Tem algo que vem 

de fora parecido, mas com tecnologia analógica, esse é com tecnologia digital. A internet ajudou 

muito nas pesquisas. Às vezes o produto que vem de “fora” não possibilita você falar entre 

apartamentos com áudio e vídeo. Isso é uma coisa que é nova. Você consegue chamar o 

apartamento pelo seu smartphone, abrir o portão pelo smartphone. Você monta o sistema com a rede 

WIFI, e de qualquer lugar você consegue comunicação com seu apartamento e portaria. O valor 

agregado dele é alto. Mas ele vai arrebentar no mercado. O produto sofreu sim algumas modificações 

de layout, designer, software. Isso possibilitou uma reviravolta na empresa, todos se comprometeram 

no desenvolvimento desse produto. Acredito que todos aprenderam muito. As várias fases do projeto 

possibilitaram aprendizagens importantes aqui nas outras unidades. Ressalto aqui que estarmos no 

APL de Santa Rita do Sapucaí, foi importantíssimo, pois recorremos aos conhecimentos dos 

professores do INATEL, e a seu laboratório, e também para certificarmos ele junto aos órgãos 

certificadores. 
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Obteve a colaboração, ajuda ou influência de alguém para alcançar o objetivo 
proposto para o produto? Fez alguma parceria? Contou com a ajuda de clientes, 
empregados ou laboratório/centro de pesquisa, academia? 
Então como ressaltei, estar aqui em Santa Rita possibilitou certa facilidade para o desenvolvermos. O 

INATEL foi um importante parceiro. O software para o smartphone a gente desenvolveu juntamente 

com o INATEL. Esse aplicativo para contatos, procurar números foi desenvolvido junto com o 

INATEL. O laboratório foi imprescindível para algumas fases do projeto. Como a empresa é grande 

ela conta com seu próprio centro de pesquisa, ao qual um gerente de P&D é responsável por testar o 

produto em campo e relatar o percurso dele. Acredito que esse produto, e toda a trajetória do 

desenvolvimento até o lançamento na feira mexeu com a empresa. Isso foi energizante. Fazemos 

algumas parcerias também com outros laboratórios. 

 

Qual a maior influência sobre o desenvolvimento deste produto e o que lhe serviu de 
inspiração para desenvolvê-lo ou mudá-lo? 

A maior inspiração para esse produto foi nos sentimos incomodados pelos nossos clientes. Íamos a 

feiras e eles perguntavam: “e aí... o que trouxeram de novidade? Tem algo novo? Algo legal? Esse já 

conheço... quando vão trazer algo realmente diferente? Estamos aguardando...” Então ainda em 2013 

não levamos nada de novo, pois o projeto ainda estava no “forno” e novamente escutamos: e aí que 

trouxe de novo? E a gente, nada... Ano que vem tem... Tem sim, rsrsrs”. E esse ano teve!! Passamos 

dois anos sem nada novo, mas esse ano levamos e foi um sucesso....graças a 

Deus....rsrsrsrsrsrs.....esse produto tecnológico inovador fez a diferença, se eu não tiver produto novo 

que será da empresa? Tudo gira em torno de produto, se eu não focar em inovação para no tempo. 

Inovação dos produtos aqui é tudo. Todos aqui correm atrás disso. O meu objetivo foi dar uma visão 

da empresa e como ocorreu o processo desse produto, o que ele trouxe para todos nos. Acredito que 

estamos a frente. Acredito que aprendemos muito com todos os processos. Espero ter ajudado. 

 

Muito obrigada 


