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RESUMO 

 

 

Atualmente, os estudos que se atêm ao fenômeno da inovação no campo organizacional 

apresentam lacunas na compreensão prática desse processo, acarretando a necessidade de 

desenvolver pesquisas que visem a compreendê-lo. Nesse contexto, o conceito de inovatividade 

é abordado como um aspecto desejável das organizações, uma vez que é capaz de energizar sua 

probabilidade de sobrevivência e o seu sucesso contínuo. Todavia, tais estudos se concentraram 

na relação da inovatividade com orientações estratégicas de mercado e de empreendedorismo, 

aprendizado organizacional, desempenho e liderança, apresentando-se com exíguos esforços 

sistemáticos para mensurar suas dimensões e seus efeitos no processo de inovação no âmbito 

das Micro e Pequenas Empresas (MPE’s). Os trabalhos identificados nesse viés interpretativo 

foram conduzidos sob escalas unidimensionais, que indicaram um efeito positivo exercido pela 

inovatividade sobre a inovação. Contudo, não apresentaram efetivos para captar a amplitude e 

a complexidade desse processo nas MPE’s. Desse modo, a presente tese tem como objetivo 

geral analisar os efeitos da inovatividade baseada nos princípios da gestão da qualidade total – 

TQM, sobre a geração de múltiplas inovações em Micro e Pequenas Empresas. Para tal, foi 

realizado um estudo de caráter exploratório, conduzido por uma survey analítica aplicada a uma 

amostra de 542 (quinhentas e quarenta e duas) Micro e Pequenas Empresas (MPE’s), 

localizadas na região metropolitana de Natal/RN, que participaram do programa de extensão de 

Agentes Locais de Inovação (ALI) no período de 2014 a 2018. Os dados foram coletados com 

base em um questionário que continha 71 variáveis estruturadas conceitualmente para aferir os 

efeitos da inovatividade e da inovação nas empresas estudadas. Esses dados foram tratados 

estatisticamente pela aplicação de técnicas multivariadas, com destaque para a Análise Fatorial 

Exploratória e para a Modelagem de Equações Estruturais em Mínimos Quadrados Parciais 

(PLS – SEM), utilizando os softwares Stata® 14 e SmartPLS® 3.2.7. Assim, os resultados desta 

tese indicam caminhos que se apresentaram estatisticamente significativos para explicar, a 

partir das dimensões da inovatividade, o desenvolvimento de múltiplas inovações nas MPE’s 

estudadas. Para o efeito desta pesquisa, sublinha-se que existe convergência teórica entre os 

conceitos formativos dos construtos que apresentaram relações positivas e estatisticamente 

significantes, tendo em vista que partem de bases conceituais e epistemológicas semelhantes. 

Isso corrobora a indicação de congruência entre os dois modelos estudados, assinalando, a partir 

dos resultados empíricos obtidos, que o efeito da inovatividade sobre a inovação é expressivo 

e deve ser contemplado na identificação das múltiplas possibilidades de inovação em MPE’s. 

Palavras-chave: Inovatividade. Inovação. Micro e Pequenas Empresas. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Currently, studies that address the innovation phenomenon in the organizational field present 

gaps in the practical comprehension of this process, causing the need to develop research that 

aims to understand it. In this context, the concept of innovativeness is approached as a desirable 

aspect of organizations, since it is able to energize their probability of survival and their 

continued success. However, these studies focused on innovativeness's relationship with 

strategic market and entrepreneurial guidance, organizational learning, performance and 

leadership, presenting with exiguous systematic efforts to measure their and its effects on the 

innovation process under micro and small Businesses (MPE's). The works identified in this 

interpretative bias were conducted under one-dimensional scales, which indicated a positive 

effect exerted by innovativeness on innovation. However, they did not present any effective to 

capture the breadth and complexity of this process in MPE’s. Thus, the present thesis aims to 

analyze the effects of innovativeness based on the principles of Total Quality Management – 

TQM, on the generation of multiple innovations in Micro and Small Business. For this, a 

exploratory character study was carried out, conducted by an analytical survey applied to a 

sample of 542 (542) Micro and small Business (MPE's), located in the metropolitan region of 

Natal/RN, which participated in the Extension Program of Local Innovation Agents (ALI) in 

the period from 2014 to 2018. The data were collected based on a questionnaire that contained 

71 variables conceptually structured to gauge the effects of innovativeness and innovation in 

the studied companies. This data was statistically treated by the application of multivariate 

techniques, with emphasis on exploratory factorial analysis and for the modeling of structural 

equations in minimal partial squares (PLS – SEM), using the Stata ®14 software and SmartPLS® 

3.2.7. Thus, the results of this thesis indicate paths that have presented statistically significant 

to explain, from the dimensions of innovativeness, the development of multiple innovations in 

the MPE's studied. For the purpose of this research, it is underlined that there is theoretical 

convergence between the formative concepts of constructs that presented positive and 

statistically significant relationships, with a view that they depart from conceptual bases and 

epistemological similar. This corroborates the congruence between the two models studied, 

indicating, from the empirical results obtained, that the effect of innovativeness is expressive 

and should be contemplated in the identification of the multiple possibilities of innovation in 

MPE’s. 

 

Key words: Innovativeness. Innovation. Micro and small Businesses. 
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1. PARTE INTRODUTÓRIA 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

Com a evolução do campo organizacional, observa-se um desenho ambiental em que 

as mudanças têm se apresentado de forma rápida e desordenada (TOFFLER, 1985; HAMEL e 

PRAHALAD, 1995; HAMEL, 2000), bem diferente do vivenciado em meados do século 

passado. Devido ao processo de internacionalização da economia, as transações comerciais e 

financeiras via rede têm se intensificado, levando as organizações a desenvolver estratégias que 

busquem antecipar, conciliar e satisfazer as necessidades de um mercado instável em ambiente 

competitivo (ZENG et al, 2017),  considerando tanto os aspectos globais quanto a busca pela 

manutenção de sua capacidade de inovar a partir das interações entre as demandas internas, 

externas e institucionais (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; VOLBERDA, 1999; WINTER, 

2003; CHILD, RODRIGUES, 2012; MEIRELLES; CAMARGO, 2014; ZAPATA-CANTU; 

DELGADO; GONZALEZ, 2016; DUARTE, RODRIGUES, 2017).  

Ratifica-se, assim, que as mudanças no âmbito das organizações estão relacionadas ao 

desenvolvimento de uma nova compreensão acerca da dinâmica existente no ambiente 

organizacional/institucional (ANDRADE, 2005). Dada compreensão exige dos gestores o 

conhecimento de sua base de recursos, a capacidade de aprender e até a habilidade de 

influenciar os agentes externos à organização, como a rede de parceiros, os clientes e as 

instituições (VOLBERDA, 1999; AIDAR, 2006; CHILD, RODRIGUES, 2012). Por 

conseguinte, para garantir o processo de sobrevivência, é imprescindível que essas organizações 

acompanhem a dinâmica do ambiente, desenvolvendo as práticas de criar e reconfigurar suas 

bases de estratégia, estrutura, processo, recurso e rotina, moldando um ambiente adequado à 

elaboração e ao aperfeiçoamento de inovações, bem como buscando obter vantagens 

competitivas em relação aos concorrentes (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; 

VASCONCELOS; CYRINO, 2000; MINTZBERG, 2003; MINTZBERG et al, 2006; TEECE, 

2010; BARNEY E HESTERLY, 2011; SANTOS et al, 2018). 

Tendo em vista, portanto, as características e os desafios que o atual contexto impõe 

às organizações, a presente tese se debruça sobre a inovação organizacional. A noção de 

inovação acompanha a evolução histórica, econômica e social da humanidade, uma vez que, 

dos primórdios à atualidade, a sobrevivência do homem e a sua adaptação ao meio estão 

relacionadas às capacidades de criar e transformar recursos por meio de conhecimentos 
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acumulados, habilidades e competências (HAMEL e PRAHALAD, 1995; HAMEL, 2000; 

TIGRE, 2006; FERREIRA; REIS; PINTO, 2017). Contudo, a inovação como fenômeno 

estratégico de crescimento e desenvolvimento da firma foi pautada somente a partir da década 

de 1930.  

A esse respeito, sublinha-se a teoria do desenvolvimento econômico proposta por 

Schumpeter (1934), em que a inovação ganha um escopo teórico, sendo dividida em fases de 

evolução. Essa primeira, a das contribuições schumpeterianas, é classificada como a origem 

(FERNANDES et al 2013). Esta é marcada pelo abandono de preceitos ortodoxos da economia 

neoclássica, pois passa a enxergar a firma e, mais especificamente, o empreendedor como 

agentes capazes de dinamizar o mercado por meio da inovação, o que pode ocorrer de forma 

incremental ou abrupta, destacando o caráter radical da mudança (TIGRE, 2006).  

Além disso, a base conceitual desenvolvida por Schumpeter (1934) orienta a 

continuidade das pesquisas em outras três fases: integração, distinção e sistematização 

(FERNANDES et al 2013). Especialmente na distinção, detecta-se o surgimento da corrente 

evolucionista ou neo-schumpeteriana, que considera elementos da biologia evolucionista e da 

trajetória de acúmulo de conhecimentos tácitos sobre a firma como determinantes para o seu 

crescimento e para a posterior criação de inovações.  

Assim, os desdobramentos desses estudos culminam na fase atual: a sistematização. 

Esta, apesar de indicar um aumento quantitativo no que concerne à realização de trabalhos 

acerca do tema em questão (CROSSAN; APAYDIN, 2010), apresenta-se com exíguos esforços 

sistemáticos para conceituar e desenvolver modelos de análise que visem a compreender a 

dinâmica da geração de inovação no âmbito organizacional, relacionando-a a uma base de 

infraestrutura qualificada que envolva, capacite e treine pessoas para inovar (WINTER, 2003; 

LEWIN; VOLBERDA, 1999; MOOS et al, 2010; CHILD, RODRIGUES, 2012; RUVIO et al, 

2014; DUARTE, RODRIGUES, 2017; ZENG et al, 2017). 

Desse modo, na literatura, identificam-se lacunas na compreensão prática do processo 

de inovação, que surgem da necessidade de assimilar o papel da inovatividade ao âmbito 

organizacional, mensurando suas dimensões e seus efeitos (GARCIA; CALANTONE, 2002; 

WINTER, 2003; WANG E AHMED, 2004; LEWIN; VOLBERDA, 1999; MOOS et al, 2010; 

CHILD, RODRIGUES, 2012; RUVIO et al, 2014; DUARTE, RODRIGUES, 2017; ZENG et 

al, 2017). A inovatividade é abordada como um aspecto desejável das organizações, uma vez 

que é capaz de energizar sua probabilidade de sobrevivência e o seu sucesso contínuo 

(HURLEY; HULT; KNIGHT, 1998; DAMANPOUR, 2012; 2014; RUVIO et al, 2014). Como 

tal, tem sido estudada nos campos da gestão organizacional, do marketing e do 
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empreendedorismo (HURLEY; HULT; KNIGHT, 1998; GUMUSLUOĞLU; ILSEV, 2009; 

DAMANPOUR, 2012; 2014; RUVIO et al, 2014). Esses estudos se concentraram na sua 

relação com orientações estratégicas de mercado e de empreendedorismo, aprendizado 

organizacional, desempenho e liderança (HURLEY; HULT; KNIGHT, 1998; DAMANPOUR, 

2012; 2014; RUVIO et al, 2014).  

Ademais, há inconsistências e controvérsias na identificação da relação entre a 

inovatividade, vista a partir das dimensões da Gestão da Qualidade Total (TQM), e a inovação 

(ZENG; PHAN; MATSUI, 2015).  Os trabalhos que se atêm a essa relação têm apresentado 

alguns equívocos de teoria e de medição, levando a conclusões imprecisas quanto a 

antecedentes e resultados (WANG E AHMED, 2004; RUVIO et al, 2014; SILVA; DI SERIO, 

2017), que se devem à sobreposição dos conceitos de inovatividade e inovação (GARCIA; 

CALANTONE, 2002; DAMANPOUR, 2012; 2014) e à indistinção de ambos (GARCIA; 

CALANTONE, 2002; HURLEY; HULT; KNIGHT, 2005; RUVIO et al, 2014). Em outras 

palavras, equivocadamente, a inovatividade tem sido compreendida como o número de 

inovações adotadas pelas organizações (GARCIA; CALANTONE, 2002; HURLEY; HULT; 

KNIGHT, 2005; RUVIO et al, 2014; DI SERIO, 2017).  

Além disso, mesmo quando os estudos definem de forma coerente a inovatividade e a 

inovação, estas são medidas a partir de escalas unidimensionais, que não abrangem suas 

particularidades conceituais (GARCIA; CALANTONE, 2002; WANG E AHMED, 2004; 

RUVIO et al, 2014). Assim, encontram-se trabalhos que centram a abordagem em apenas uma 

dimensão da TQM para representar a inovatividade (PRAJOGO; SOHAL, 2003; SANTOS-

VIJANDE; ÁLVAREZ-GONZÁLEZ, 2007; SADIKOGLU; ZEHIR, 2010; RUIZ-MORENO 

et al, 2016), estudando suas relações com tipologias que contemplam um número restrito de 

inovações, como produto e/ou processos (PRAJOGO; SOHAL, 2003; PRAJOGO; SOHAL, 

2004; PERDOMO-ORTIZ; GONZALEZ-BENITO; GALENDE, 2009; ZEHIR et al., 2012; 

KIM; KUMAR; KUMAR, 2012; ZENG, J. et al., 2017; ROLDAN; DE SOUZA, 2017; 

ANTUNES; QUIRÓS; JUSTINO, 2017). É rara a utilização de tipologias que visualizem a 

inovação de gestão (PERDOMO-ORTIZ; GONZALEZ-BENITO; GALENDE, 2006; 

PERDOMO-ORTIZ; GONZALEZ-BENITO; GALENDE, 2006; KIM; KUMAR; KUMAR, 

2012; BON; MUSTAFA, 2013; RUIZ-MORENO et al., 2016). 

Considerando isso, em seu cabedal teórico, este trabalho abarca as lacunas 

supracitadas, fornecendo uma conceituação e um instrumento de mensuração interdisciplinar 

tanto para a inovatividade quanto para a inovação, validando-os no campo empírico (SILVA; 

DI SERIO, 2017; DE CARVALHO et al, 2017). Dessa forma, neste estudo, a inovatividade é 
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compreendida como os preditores da inovação, ou seja, as capacidades organizacionais ou as 

competências de uma organização para introduzir a inovação (DOTZEL; SHANKAR; BERRY, 

2013).  

Nesse viés interpretativo, adota-se uma nova base conceitual, derivada do movimento 

da qualidade, que se inicia na corporação taylorista-fordista, sendo ampliada pelos modelos 

japoneses de produção e incorporada às áreas organizacionais pelos princípios da Gestão da 

Qualidade total (TQM). A literatura sinaliza para uma relação entre os princípios da TQM como 

a base para o desenvolvimento da inovação, ou seja, a TQM consistindo na inovatividade 

(GARCIA; CALANTONE, 2002; CEPEDA‐CARRION; CEGARRA‐NAVARRO; 

JIMENEZ‐JIMENEZ, 2012; TSAI; YANG, 2013; ZENG; PHAN; MATSUI, 2015; QUANDT; 

BEZERRA; FERRARESI, 2015). Por outro lado, a inovação se refere a novos produtos, 

serviços, operações, parcerias, estratégias de marketing e canais de conhecimento, tornando-os 

resultados da inovatividade (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; 

SAWHNEY, 2010; QUANDT; BEZERRA; FERRARESI, 2015 SILVA; DI SERIO, 2017). 

Dessa forma, a presente tese é direcionada à proposição de um construto 

multidimensional de inovação e de inovatividade que seja desenvolvido sob uma abordagem de 

medição rigorosa (GARCIA; CALANTONE, 2002; WANG E AHMED, 2004; SAWHNEY; 

WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010; QUANDT; BEZERRA; 

FERRARESI, 2015; SILVA; DI SERIO, 2017). A operacionalização proposta atende ao duplo 

desafio de limitar o número de itens utilizados e, ao mesmo tempo, manter a complexidade e a 

multidimensionalidade do construto (SAWHNEY et al., 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010; 

RUVIO et al, 2014; DE CARVALHO et al, 2017; SANTOS et al., 2018). 

Sob essa ótica, salienta-se que, no comparativo com a ótica unidimensional, conceituar 

e medir a inovação e a inovatividade como construtos multidimensionais possui as seguintes 

vantagens: captura aspectos múltiplos da inovação e da inovatividade, fornecendo insights 

teóricos mais abrangentes sobre os dois conceitos (HURLEY; HULT, 1998; RUVIO et al, 

2014); fornece maior compreensão da natureza das inter-relações entre as dimensões da 

inovatividade e da inovação; oferece ferramentas diagnósticas mais precisas para avaliar 

atividades associadas à inovatividade e à inovação em contextos organizacionais; e, a partir de 

uma perspectiva gerencial, disponibiliza para os gestores um meio de detectar pontos 

específicos de força e de fraqueza no direcionamento de suas decisões estratégicas, alocações 

de recursos e formas de obter vantagens competitivas (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; 

VASCONCELOS; CYRINO, 2000; MINTZBERG, 2003; WANG E AHMED, 2004; 

ANDRADE, 2005; SIGUAW; SIMPSON; ENZ, 2006; MINTZBERG et al., 2006; MOOS et 
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al, 2010; TEECE, 2010; BARNEY E HESTERLY, 2011; RUVIO et al, 2014; QUANDT; 

BEZERRA; FERRARESI, 2015; SANTOS et al., 2018). 

 Ressalta-se, ainda, que o campo de aplicação deste estudo são as Micro e Pequenas 

empresas (MPE’s). Estas, presentes no ambiente empresarial desde as primeiras décadas do 

século XXI, são submetidas aos desafios impostos aos seus agentes pelas dinâmicas econômica 

e gerencial. Dessa forma, Vick e Machado (2015) traçaram como um desafio construir um 

processo de inovação nas MPE’s como uma prática estratégica, acarretando melhorias nos 

indicadores de desempenho gerencial e em vantagens competitivas sustentáveis. Para 

contemplar tal desafio, as empresas têm de desenvolver ações colaborativas, por meio do 

diálogo entre equipes e consequente empoderamento destas, que resultem no aprimoramento 

de questões fundamentais como operações, processos, produtos e serviços, que ancorem a 

adaptação às mudanças contínuas do ambiente externo à empresa (HECKSCHER; 

DONNELLON, 1994; ZOLLO; WINTER, 2002; HECKSCHER, 2007; BAREGHEH; 

ROWLEY; SAMBROOK, 2009; VASCONCELOS et al., 2017).  

Tendo em vista esse desafio, este trabalho destaca a realidade das MPE’s que atuam 

no mercado nacional. No Brasil, de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006, as MPE’s, 

vistas como um dos principais agentes no processo de desenvolvimento econômico de uma 

nação (TEXEIRA E FEITOZA 2015), são identificadas sob o critério da receita bruta anual. 

Enquanto as microempresas possuem receita menor que ou igual a R$ 360 mil, as pequenas 

empresas possuem receita maior que R$ 360 mil e menor que R$ 3,6 milhões (SIMÕES et al, 

2015). Do total de empresas ativas no país, as MPE’s correspondem a 92,4%. Isto representa, 

em números absolutos, 14.058.515 MPE’s, das quais 45,3% atuam nos serviços; 44,6% no 

comércio; 8,2% na indústria; e 1,9% no agronegócio. Tais empresas são responsáveis por 20% 

do PIB e pela geração de 60% das ofertas de emprego. (MARTINS et al, 2014; 

HOGEFORSTER, 2014; TEXEIRA; FEITOZA 2015; CNC, 2015).  

No Rio Grande do Norte (RN), aponta-se que o número de MPE’s no estado totaliza 

165.330, deixando-o na 17º posição em relação aos demais da federação. Isso representa 1,2% 

do total de MPE’s ativas no Brasil em 2015. Neste ano, Natal, a capital, possuía um total de 

66.088 MPE’s ativas, correspondendo a 40% das MPE’s ativas no estado (CNC, 2015). 

Após esse prelúdio, enfatiza-se o desafio de estudar a inovação em MPE’s que atuam 

em setores tradicionais da economia, uma vez que a literatura dissemina a noção de que a 

inovação é oriunda das grandes corporações, detentoras de atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), bem como de recursos tecnológicos e financeiros (ANDRADE, 

2005). Todavia, pesquisas atuais consideram essa noção falaciosa, chegando a mascarar os 
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verdadeiros responsáveis pela inovação e pela competitividade (SANTAMARÍA; NIETO; 

BARGE-GIL, 2009; MARTÍNEZ-ROMÁN; ROMERO, 2013; BERENDS et al., 2014; 

BAUMANN; KRITIKOS, 2016; GLOVER et al, 2016; FERNÁNDEZ-ESQUINAS; VAN 

OOSTROM; PINTO, 2017).  

Retomando a importância das MPE’s para as economias mundial e nacional e 

desconsiderando os dados econômicos e gerenciais que tendem para uma fragilidade maior 

dessas organizações em termos de estrutura e de recursos financeiros, é pertinente considerar e 

compreender seu processo de inovação sob o olhar da criação de um novo valor, que não seja 

necessariamente financeiro, tanto para os clientes quanto para essas empresas (HECKSCHER; 

DONNELLON, 1994). Isso corrobora a estrutura, o aprendizado, o comprometimento 

organizacional e as vantagens comportamentais atribuídos às pequenas empresas em 

decorrência do seu processo de inovação (TOFFLER, 1985; ROTHWELL, 1989; 

ROTHWELL; DODGSON, 1994; ANDRADE, 2005; MINTZBERG, 2006; HECKSCHER, 

2007; HIRSCH-KREINSEN, 2008; VAN DE VRANDE et al. 2009; PARIDA; 

WESTERBERG; FRISHAMMAR, 2012; ROSENBUSCH; BRINCKMANN; BAUSCH, 

2011; SILVA: DACORSO, 2013a; 2013b; SAUNILA; UKKO, 2014; İŞCAN; ERSARI; 

NAKTIYOK, 2014; MCGUIRK; LENIHAN; HART, 2015; BLOCK et al., 2015; POPA; 

SILVA, G. et al, 2016 SOTO-ACOSTA; MARTINEZ-CONESA, 2017; LIMA; MÜLLER, 

2017; LIMAJ; BERNROIDER, 2017).   

Com base no exposto, no âmbito das MPE’s, destaca-se que a literatura indica a busca 

pela solução de problemas como caminho para o processo de inovação, com vistas, 

simultaneamente, a atender às necessidades da organização e dos seus clientes e a gerar um 

novo valor substancial para ambos. Porém, dados direcionamentos ainda carecem de novas 

comprovações empíricas (NYSTROM; RAMAMURTHY; WILSON, 2002; SAWHNEY et al., 

2006; CHEN; SAWHNEY, 2010; ZARIDIS; MOUSIOLIS, 2014; MCGUIRK; LENIHAN; 

HART, 2015). 

Nesse contexto, esta tese apresenta a seguinte questão: quais os efeitos da 

inovatividade, baseada nos princípios da Gestão da Qualidade Total (TQM), sobre a 

geração de múltiplas inovações em Micro e Pequenas Empresas (MPE’s)? Para responder 

a essa questão, o presente trabalho, a partir de um estudo quantitativo, procura debater a tese de 

que os princípios da  TQM presentes no Modelo de Excelência da Gestão (MEG) (FNQ, 2014; 

2017), enquanto elemento de inovatividade, são preditores da geração de múltiplas inovações 

em MPE’s (SAWHNEY, WOLCOTT, ARRONIZ, 2006; BACHMANN; DESTEFANI, 2008; 
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CHEN; SAWHNEY, 2010), sobretudo pela aderência às práticas tradicionais de inovação, 

como também pelos benefícios promovidos relacionados à gestão dessas organizações. 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

O objetivo geral desta tese é analisar os efeitos da inovatividade, baseada nos 

princípios Gestão da Qualidade Total, sobre a geração de múltiplas inovações em Micro e 

Pequenas Empresas. 

 

1.2.2 Específicos 

 

a) Desenvolver um modelo de análise que contemple à abrangência e a 

multidimensionalidade dos construtos teóricos (i) inovatividade e (ii) inovação em 

MPE’s; 

b) investigar os possíveis tipos de associação entre as dimensões da (i) inovatividade e as 

(ii) inovações nas MPE’s estudadas; 

c) verificar, com os achados empíricos desta pesquisa, a convergência teórica das relações 

entre (i) inovatividade e (ii) inovações identificadas na literatura atualmente, propondo 

um framework empírico sobre essas possíveis relações no campo das MPE’s. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Este tópico retrata a pertinência deste estudo no âmbito das MPE’s, contemplando 

contribuições dos pontos de vista científico e prático. No que concerne ao primeiro, abrange a 

construção de uma base conceitual para compreender o fenômeno da inovação de forma ampla, 

possibilitando identificar as relações da inovatividade com a geração de inovação. No tocante 

ao segundo, estrutura um modelo de análise da inovação capaz de identificar os aspectos 

inerentes ao cotidiano das organizações, suas práticas de gestão e a contribuição desses aspectos 

para os gestores organizacionais no desenvolvimento de inovações. 
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1.3.1 Contribuição Científica 

 

No cenário acadêmico atual, verifica-se um crescimento significativo na quantidade 

de estudos que se propõem a investigar e a discutir o processo da inovação no âmbito das 

organizações. Esses estudos apresentam conceitos e modelos teóricos que objetivam 

compreender a inovação, tanto de forma isolada quanto por meio dos seus preditores e dos seus 

resultados para as organizações, os clientes, as redes e a economia como um todo (GARCIA; 

CALANTONE, 2002; CROSSAN; APAYDIN, 2010; DENTI; HEMLIN, 2012; KEUPP; 

PALMIÉ; GASSMANN, 2012; BON; MUSTAFA, 2013; DE CARVALHO et al., 2017). 

Todavia, tal crescimento tem gerado divergências na busca por uma acepção que trate 

o fenômeno da inovação dentro das suas fronteiras epistemológicas, preservando a coerência 

teórica e metodológica dos estudos. Grifa-se, a esse respeito, a problematização realizada por 

Silva e Di Serio (2017), que indica a existência de algumas fragilidades na estruturação dos 

critérios de inovação organizacional, o que tem resultado em uma base conceitual heterogênea 

e dispersa, comprometendo o desdobramento dos estudos no campo da inovação (FORSMAN, 

2011 BEREND et al., 2014; MARTÍNEZ-ROMÁN; ROMERO, 2013). 

Assim, o desenvolvimento deste estudo se justifica por buscar conceber, por meio de 

um resgate teórico nas bases epistemológicas da teoria da inovação, uma compreensão 

conceitual que contribua para a diminuição das principais fragilidades identificadas nos 

trabalhos da área (SILVA; DI SERIO, 2017), que estão relacionadas aos seguintes fatores: a) 

incongruência conceitual, resultando em imprecisão no entendimento do conceito de inovação 

nos e entre os campos teóricos (GARCIA; CALANTONE, 2002; SAWHNEY; WOLCOTT; 

ARRONIZ, 2006; CROSSAN; APAYDIN, 2010); b) existência de equívocos na utilização de 

termos como inovação e inovatividade (GARCIA; CALANTONE, 2002; QUANDT; 

BEZERRA; FERRARESI, 2015); c) existência  de um número elevado de tipologias de 

inovação, que não apresentam claramente sua unidade de análise, inviabilizando a realização 

de comparações entre os resultados das pesquisas (GARCIA; CALANTONE, 2002); d) 

ausência de uma compreensão sobre o processo de inovação (BERENDS et al.,2014; 

FERREIRA et al., 2015); e e) disseminação da falácia de que só existe inovação tecnológica 

dependente das atividades de P&D e como privilégio exclusivo das grandes corporações 

(KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012; FAGERBERG; FOSAAS; SAPPRASERT, 2012; 

SILVA; DACORSO, 2013; BERENDS et al., 2014; SILVA; DI SERIO, 2017), 
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desconsiderando o papel inovador das empresas de pequeno porte (ACS; AUDRETSCH, 1988; 

ZARIDIS; MOUSIOLIS, 2014; MCGUIRK; LENIHAN; HART, 2015).  

Nesse prisma, partindo do conceito seminal de Schumpeter (1934), o presente trabalho 

se empenha em suprir as fragilidades mencionadas a partir de uma proposta de análise das 

múltiplas dimensões do processo de inovação no âmbito organizacional (SAWHNEY et al., 

2006; CHEN; SAWHNEY, 2010), elaborando um modelo teórico que atenda ao objetivo geral 

desta tese e contribua, de forma útil, para amenizar as adversidades evidenciadas nos campos 

teórico e empírico. Além disso, a proposição de um modelo teórico que se adeque às 

características estruturais e administrativas das MPE’s nacionais é passível de estabelecer elos 

entre os elementos da inovatividade, presentes nos princípios da TQM e dos MEGs, e a geração 

da inovação identificada pelo radar da inovação (SAWHNEY et al., 2006; CHEN; SAWHNEY, 

2010; SANTOS et al., 2018). 

Sob esse recorte, frisa-se a pesquisa efetuada em bases de dados de repositórios de 

trabalhos científicos nacionais e internacionais, a saber: Google Acadêmico; Spell - Scientific 

Periodicals Electronic Library (Anpad); Scientific Electronic Library Online (SciELO);  

Esmerald; ScienceDirect (Elsevier) e Web of Science (Thomson Reuters Scientific), com a 

utilização dos seguintes termos de pesquisa: innovation;  innovation typology; innovativeness 

terminology; innovation capacity; innovative capability; TQM; Quality management; total 

quality management; relationship; SMEs; small firms; Business Size; e Micro and Small 

Enterprises. No busca internacional, obteve-se o total de 356 artigos revisado pelos pares, dos 

quais 19 tratavam efetivamente das relações entre inovatividade (TQM/MEG) e inovação 

(PRAJOGO; SOHAL, 2003; PRAJOGO; SOHAL, 2004; PERDOMO-ORTIZ; GONZALEZ-

BENITO; GALENDE, 2006; SANTOS-VIJANDE; ÁLVAREZ-GONZÁLEZ, 2007; 

ABRUNHOSA; SÁ, 2008; PERDOMO-ORTIZ; GONZALEZ-BENITO; GALENDE, 2009; 

SADIKOGLU; ZEHIR, 2010; TADDESE; OSADA, 2010; ZEHIR et al., 2012; 

HONARPOUR; JUSOH; MD NOR, 2012; KIM; KUMAR; KUMAR, 2012; BON; 

MUSTAFA, 2013; VAHIDNIA et al., 2013; SILVA et al., 2014; ZENG; PHAN; MATSUI, 

2015; RUIZ-MORENO et al., 2016; ZENG, J. et al., 2017; ROLDAN; DE SOUZA, 2017; 

ANTUNES; QUIRÓS; JUSTINO, 2017), sendo somente 1 dedicado à análise dessas relações 

no contexto das MPE’s (LAFORET, 2011). Na busca nacional, por sua vez, foram identificados 

12 artigos revisados pelos pares, dos quais apenas 1 tratava efetivamente das relações entre 

TQM/MEG/inovatividade e inovação (FERNANDES; LOURENÇO; SILVA, 2014) e nenhum 

buscava estudá-las no contexto das MPE’s. 
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No que diz respeito a esses números ínfimos, aponta-se a relevância da efetuação de 

novos estudos empíricos no campo de pesquisa em questão, uma vez que, na análise das 

indicações de estudos futuros das conclusões dos trabalhos internacionais mencionados, 

percebeu-se um direcionamento para essa necessidade, priorizando modelos que captem o 

efeitos da geração de múltiplas inovações e que vão além das relações diretas e positivas entre 

os construtos, bem como que não se  limitem a um único tipo de inovação, a exemplo da de 

produtos, da de processos e da de gerenciamento (PRAJOGO; SOHAL, 2003; RUIZ-MORENO 

et al., 2016; ZENG, J. et al., 2017).  

Por fim, esta tese se justifica, do ponto de vista teórico, por propor uma análise dos 

efeitos da TQM, enquanto elemento de inovatividade, sobre a geração de múltiplas inovações 

em Micro e Pequenas empresas, buscando contribuir para a ampliação do estado da arte do 

campo teórico da inovação e alertando para as evidências elencadas nos estudos realizados até 

o momento. Nessa vertente, serão empreendidos esforços teóricos e empíricos, visando a 

preencher as lacunas esmiuçadas na problematização, com vistas a cooperar com a teoria da 

inovação direcionada à realidade das MPE’s. 

 

1.3.2 Contribuição Prática 

 

De forma prática, a escolha do tema se justifica pelo anseio de colaborar com a 

sistematização de uma compreensão acerca do estabelecimento do processo de inovação nas 

MPE’s, observando tanto suas especificidades gerenciais quanto suas limitações de recursos. 

Dessa forma, esta tese objetiva auxiliar, a partir dos seus resultados, na formação de uma visão 

multidimensional e sistêmica da dinâmica da inovação nesses tipos de empresa. 

Na realidade das MPE’s, os resultados deste trabalho podem orientar a formulação e a 

adequação de políticas empresariais para a seleção de estratégias à luz da inovatividade gerada 

pelos princípios da TQM e das múltiplas possibilidades de geração de inovações 

organizacionais (SAWHNEY et al., 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010; SANTOS et al., 2018). 

Com base nos modelos teóricos trabalhados neste estudo, a formulação dessas políticas permite 

que o gestor compreenda de forma sistêmica as características do seu negócio a partir dos 

princípios da TQM, podendo exercer o processo de tomada de decisão de forma mais 

consciente.  

Ademais, esta pesquisa objetiva otimizar a prática empresarial, uma vez que reúne 

medidas para diagnosticar a inovatividade e a inovação, que podem ser incorporadas por 

gestores organizacionais como instrumentos orientadores de suas práticas, permitindo 
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empreender com uma gestão mais responsável e implementando estratégias organizacionais 

que conduzam à geração de múltiplas inovações e de vantagens competitivas (ZAPATA-

CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 2016; ZENG, J. et al., 2017; DE CARVALHO et al., 2017; 

SANTOS et al., 2018). 

Busca-se, ainda, expandir os estudos a partir da estruturação de uma escala de medição 

da inovatividade sob a ótica das práticas da TQM de acordo com o MGE/PNQ/FNQ (FNQ, 

2014; 2017). A TQM favorece a intensidade da inovação, por essa razão, pode ser incluída no 

grupo de fatores organizacionais que influenciam o seu desenvolvimento (SANTOS-

VIJANDE; ÁLVAREZ-GONZÁLEZ, 2007). Como essa atividade inovadora também pode ser 

avaliada em relação às disputas das MPE’s com seus concorrentes, afirma-se que este trabalho 

tende a auxiliá-las a trilhar rotas para a obtenção de vantagens competitivas. Dessa forma, 

pretende ancorar o aprimoramento da teoria que considera as práticas de qualidade total, de 

acordo com o Modelo de Excelência PNQ, como um importante recurso organizacional (RUIZ-

CARRILLO; FERNÁNDEZ-ORTIZ, 2005; SANTOS-VIJANDE; ÁLVAREZ-GONZÁLEZ, 

2007; SILVA et al., 2016), crucial para a potencialização de capacidades dinâmicas que 

assumem o papel da inovatividade para a geração da inovação. 

Por fim, do ponto de vista do pesquisador, buscando compreender o processo de 

evolução dos conceitos, estudar a inovação de forma ampla e no recorte da geração de inovação 

nas empresas de pequeno porte é desafiador. Porém, consiste em uma oportunidade ímpar de 

solidificar um conhecimento uno sobre esse fenômeno. O interesse pelo tema surge da 

participação do autor como bolsista de extensão do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) no projeto de agentes Locais de Inovação do SEBRAE, 

desempenhando as funções de pesquisador e orientador de artigos científicos a respeito da 

inovação. Essas atividades resultaram na publicação de artigos em periódicos científicos 

(PAULA et al, 2015; DE SOUZA, 2015), de artigos em anais de congressos (D’ANJOUR et 

al., 2015; SILVA et al., 2016) e de um livro eletrônico (D’ANJOUR; SILVA, 2016). Portanto, 

reforça-se que o interesse no tema em questão está relacionado à busca pela verticalização dos 

conhecimentos sobre a inovação, alicerçando a ampliação do estado da arte nesse campo de 

conhecimento a partir do modelo proposto nesta tese. 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

No tocante à estrutura organizacional, a presente tese é composta por seis capítulos: 

parte introdutória; revisão de literatura; inovatividade e inovação: hipóteses e proposição de um 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497207000752#bib24
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497207000752#bib24
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modelo teórico para análise do processo de inovação em MPE’s; metodologia; análise e 

discussão dos resultados; e considerações finais. Neste primeiro, Parte Introdutória, 

contextualizam-se a inovação, seus preditores e o campo de pesquisa. A partir de um 

levantamento dos principais resultados e limitações das recentes pesquisas sobre a inovação, 

identificam-se as lacunas teóricas que orientaram a formulação do problema pesquisado.  

No segundo, Revisão de Literatura, apresenta-se o posicionamento epistemológico 

desta tese. A partir da apresentação desse posicionamento, discutem-se os aspectos teóricos sob 

a ótica de uma revisão da literatura. Esta resgata, de antemão, os antecedentes teóricos da 

inovação. Em seguida, discute seus fundamentos teóricos, apresentando os modelos para 

avaliação desse fenômeno no contexto das MPE’s. Além disso, explicita os antecedentes 

teóricos da inovatividade, como preditor da inovação, desenvolvida a partir dos princípios da 

TQM presentes nos MEGs. Por fim, discute os fundamentos teóricos da inovatividade e 

apresenta um modelo para avaliação. 

No terceiro, Inovatividade e inovação: hipóteses e proposição de um modelo teórico 

para análise do processo de inovação em MPE’s, discutem-se as relações da teoria entre a 

inovatividade, gerada pela aplicação dos princípios da TQM no âmbito das MPE’s, e a geração 

da inovação. A partir de dado direcionamento teórico, realiza-se a formulação de hipóteses de 

pesquisa a serem testadas, bem como a proposição de um modelo teórico para análise do 

processo de inovação em MPE’s.  

No quarto, Metodologia, indicam-se os procedimentos metodológicos utilizados para 

atender aos objetivos e para responder à questão de pesquisa elencada. 

No quinto, Análise e discussão dos resultados, detalham-se os dados da pesquisa e da 

intervenção empírica, obtidos pela análise de dados quantitativos e pela aplicação de estatísticas 

multivariadas. Esses são discutidos a partir das teorias propostas nos capítulos anteriores.   

No sexto, Considerações finais, por fim, elencam-se as conclusões do trabalho a as 

contribuições que esses achados deram para a teoria da inovação. Além disso, traçam-se as 

contribuições de ordem gerencial alcançadas com os resultados. E, finalmente, apresentam-se 

as limitações do estudo e as indicações para pesquisas futuras.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O debate epistemológico no campo dos estudos organizacionais é um fenômeno 

relativamente novo, uma vez que essa discussão é fortemente presente no campo teórico da 

filosofia e da sociologia (GODOI; BANDEIRA-DE MELLO; SILVA; VIANA; BARROS 

NETO; AÑEZ, 2014). Segundo Serva (2017), somente no início da década de 1990 é que se 

observam ações de pesquisadores brasileiros no campo dos estudos organizacionais com o 

objetivo de construir um debate nacional sobre epistemologia na área da administração. Esse 

debate ganha corpo apenas no início dos anos 2000, passando o tema da epistemologia a ser 

uma área temática da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração (ANPAD) na 

Divisão de Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade (EPQ) no ano de 2009. No 

ano de 2010, o tema foi criado também na Divisão de Estudos Organizacionais (EOR). 

Finalmente, em 2011, o Núcleo de Pesquisa em Organizações, Racionalidade e 

Desenvolvimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) passa a realizar o 

Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração, 

contribuindo para a institucionalização do debate epistemológico no campo da administração 

nas pesquisas nacionais. 

Dessa forma, o capítulo da revisão da literatura se inicia apresentado o posicionamento 

epistemológico desta tese com a finalidade de conduzir a construção das bases teóricas da 

investigação, bem como de subsidiar a elaboração de modelos de análise e das estratégias 

metodológicas. A definição dos pressupostos epistemológicos e teóricos pelo pesquisador 

contribui para a determinação coerente entre a noção de sujeito e as relações de objeto, 

resultando nas escolhas metodológicas da investigação (GODOI; BALSINI, 2007; VIANA; 

BARROS NETO; AÑEZ, 2014). Retomando o objetivo geral proposto para o presente estudo, 

que é “analisar os efeitos da inovatividade, baseada nos princípios da Gestão da Qualidade 

Total, sobre a geração de múltiplas inovações em Micro e Pequenas empresas”, e considerando 

uma determinação coerente entre a noção de sujeito e as relações de objeto, esta tese apresenta 

um posicionamento epistemológico orientado pela abordagem funcionalista às ciências sociais, 

que tende a assumir um mundo social constituído por artefatos empíricos concretos e com 

relações que podem ser estudadas e medidas a partir de uma adequação entre quatro 

pressupostos sobre a natureza do objeto de estudo investigado (BURREL; MORGAN, 1979).  

No que concerne à natureza ontológica, a presente tese tende a um posicionamento 

objetivo. Quanto à natureza epistemológica, é positivista, pois busca explicar e predizer o 
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fenômeno da inovação ocorrendo no campo organizacional com vistas à obtenção de 

regularidades e de relações causais com os seus preditores, constituídos aqui pelos elementos 

da inovatividade. No que diz respeito à natureza humana, que apresenta uma visão 

relativamente determinista, o homem exerce autonomia limitada pelos fatores presentes no 

ambiente em que está inserido. E, enfim, no tocante à natureza metodológica nomotética à 

ciência social, que prioriza uma pesquisa baseada em protocolos sistemáticos e em técnicas, de 

forma prática, enfatiza os testes de hipóteses a partir das suposições teóricas indicadas pela 

literatura (BURREL; MORGAN, 1979).   

Os estudos desenvolvidos dentro de uma concepção histórica e evolucionista sobre a 

teoria da inovação têm se constituído por meio da vinculação ao desempenho das organizações 

e ao crescimento econômico de um país, demonstrando relevância desses estudos no campo das 

ciências sociais, com maior ênfase na administração e na economia (NELSON 1998; MUSSI; 

ZEMBRO; MELO, 2018). Assim, têm focado em uma abordagem funcionalista, na busca 

racional por modelos, estruturas, e padrões de funções para compreender o processo de 

inovação a partir dos seus antecedentes no campo das organizações (SERVA, 2017; MUSSI; 

ZEMBRO; MELO, 2018). Tal paradigma conduzirá epistemologicamente a presente tese pela 

sociologia da regulação, aproximando-a de uma visão mais objetivista acerca do fenômeno 

estudado. Esse paradigma é predominante no campo dos estudos sobre inovação (SERVA, 

2017; BRAGA; PAIVA; COELHO, 2017), buscando respostas acerca do status quo, da ordem 

social, do consenso, da integração social e da necessidade em satisfazer a realidade, baseado 

em uma visão dominante que tende a ser realista, positivista determinista e nomotética 

(BURREL; MORGAN, 1979; SCHRÖEDER; KLERING, 2012).  

Este capítulo busca oferecer explicações racionais para o processo de inovação em 

MPE’s, a partir de uma trajetória teórica útil, que permita o desenvolvimento de um olhar mais 

objetivo sobre o fenômeno da inovação, considerando os seus antecedentes teóricos e os 

conceitos complementares. Esses devem refletir na escolha e na aplicação de uma metodologia 

relativamente estruturada, de coleta, tratamento e análise dos dados, atribuindo à teoria, mesmo 

que não generalizável, um caráter de predição, que seja capaz, mesmo que indiretamente, de 

indicar caminhos para as MPE’s acerca do seu processo de inovação, a partir dos seus 

preditores, denominados nesta tese como inovatividade (princípios da Gestão da Qualidade 

Total – TQM). 

Por fim, apresenta-se uma extensiva revisão sobre a literatura da inovação, que   traz 

o processo de evolução teórica com os principais marcos conceituais, desde os antecedentes 

teóricos da inovação dentro das visões clássicas e neoclássicas da economia, considerando as 
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contribuições das teorias da administração até a construção da teoria schumpeteriana e a 

formação do paradigma evolucionista da inovação. Em um segundo direcionamento, busca-se 

compreender os elementos facilitadores da inovação no âmbito organizacional, dentre os quais 

se destacam os preditores da inovação como derivados das teorias da qualidade, através da 

TQM, denominados aqui de inovatividade. Essas relações e os modelos de análise serão 

apresentadas e discutidas ao longo deste capítulo. 

 

2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS DA INOVAÇÃO; FUNDAMENTOS TEÓRICOS E 

MODELO DE AVALIAÇÃO 

 

A presente seção se propõe a discutir o contexto histórico-institucional do processo de 

evolução do conceito de inovação no campo organizacional. Assim, na subseção 2.1.1., busca-

se compreender como as correntes de pensamento econômico exerceram influência sobre o 

processo de transformações estruturais vivenciados pelas firmas ao longo da segunda metade 

do século XIX, a partir das suas características.  

Na subseção 2.1.2., serão vistas as contribuições que o surgimento da grande 

corporação traz ao processo de inovação tecnológica, as quais investiram no profissionalismo 

das atividades de produção e de P&D, além de incorporar aos seus estudos elementos da 

sociologia, da teoria behaviorista da firma e outros estudos comportamentais. Essa nova visão 

rompe com o pensamento neoclássica e garante o papel ativo da grande empresa como agente 

de produção de conhecimento e inovação tecnológica, o que acaba alicerçando o 

desenvolvimento das teorias da firma. Nesta subseção, serão apresentadas ainda as 

contribuições de Schumpeter com a lógica da destruição criadora, a qual considera que a 

inovação com base em tecnologia, forma a força capaz de revolucionar as estruturas da firma e 

consequentemente revolucionar a dinâmica econômica, sendo esta fase denominada de 

“origem”, a partir da demarcação dos estudos sobre inovação feitos por Fernandes et al (2013).  

Ainda no processo de evolução da trajetória dos estudos sobre inovação, pós a fase da 

“origem”, serão apresentadas na subseção 2.1.3., as fases da “integração”, “distinção” e 

“sistematização”. Na fase da “distinção” será apresentado como marco teórico, o surgimento 

da corrente evolucionista ou neo-schumpeteriana, que incorporam aos estudos sobre inovação 

elementos da biologia evolucionista e da trajetória de acumulo de conhecimentos tácitos pela 

firma, como determinantes ao seu processo de evolução e consequente geração das inovações. 

Será apresentada ainda, a quarta e atual fase dos estudos sobre inovação, que apesar de indicar 

um aumento no quantitativo de trabalhos desenvolvidos sobre o tema (CROSSAN; APAYDIN, 
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2010), bem como a incorporação de modelos de análises mais complexos (WINTER, 2003; 

LEWIN; VOLBERDA, 1999; CHILD, RODRIGUES, 2012; DUARTE, RODRIGUES, 2017). 

Por fim, na  subseção 2.1.4., será construido um entendimento junto as bases 

conceituais, acerca do processo de inovação em Micro e Pequenas Empresas (MPE’s), o que 

permitirá à partir da indicação da literatura, compreender “o que é inovação” e “como ela é 

desenvolvida” neste tipo de organização. Busca-se ainda na literatura um conceito de inovação 

que comtemple a complexidade deste processo em MPE’s, contribuindo para se dirimir 

possíveis ambiguidades e discrepâncias entre a teoria e a prática, de forma que a discursão 

teórica que será realisada nesta subseção, venha contribuir para a construção de uma teoria da 

inovação adequada a essas organizações. Finalmente, será apresentado a partir das evidencias 

teóricas e empíricas um modeloteórico capaz de captar de forma ampla e multidimencional as 

caracteristicas do processo de inovação em MPE’s.   

 

2.1.1 A Inovação nas Visões Clássica e Neoclássica 

  

Dentro de um contexto histórico-institucional os estudos sobre inovação atendem a 

uma agenda evolucionária do campo organizacional. Destacando-se como um divisor de águas 

desse processo a Primeira Revolução Industrial, que ocorreu entre os séculos XVIII e XIX, na 

Europa, que dá conta de uma transformação definitiva no sistema de produção existente até 

então, abrindo um caminho para sucessivas ondas de inovações que foram obtidas com a 

inserção de maquinas, equipamentos, materiais, formas de produção e matriz energéticas. 

Nesse período surgiram grandes inovações como máquinas a vapor o que permitiu 

automatizar o sistema de manufaturas, o que embasa as primeiras reflexões acerca do real papel 

da inovação tecnológica na formação de riquezas (SMITH, 2005). Assim, o pensamento 

clássico agrupa as inovações ocorridas no período da revolução industrial em três princípios 

básicos que é a substituição das habilidades manuais e o esforço humano pelas máquinas, a 

identificação e substituição das fontes de energia, com destaque inicialmente a transformação 

de calor em trabalho, e a identificação de novas materiais primas que se permitiu substituir 

recursos vegetais e animais pelos novos recursos minerais que foram descobertos nesse período 

(TIGRE, 2006). A ação combinada destes princípios gerou significativos aumentos de produção 

e na renda o que refletiu na ampliação dos investimentos para o desenvolvimento de inovações 

tecnológicas; forma-se um ciclo virtuosos e definitivo desta lógica no campo econômico e 

organizacional. 
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O que na segunda metade do século XIX desencadeia uma nova onda de 

transformações resultantes dos legados obtidos com a primeira revolução industrial, que 

difundiu as aplicações da máquina a vapor e permitiu a expansão da indústria manufatureira 

pela Europa Continental e América do Norte, bem como a melhoria dos meios de transportes 

ferroviário e marítimo. Essa expansão produtiva e tecnológica gera necessariamente uma 

readequação da institucionalidade das nações envolvidas neste processo, sendo estas 

readequações efetivadas nas áreas: jurídica, financeira, econômica e política, de forma a 

acompanha o crescimento industrial e tecnológico (TIGRE, 2006).  

Essas diversas aplicações incrementais da máquina a vapor, somadas a inovações 

radicais como a descoberta da eletricidade, o telégrafo e o motor a combustão interna, são as 

bases para a segunda revolução industrial da segunda metade do século XIX e início do século 

XX. Nesse período, o panorama institucional era bem limitado do ponto de vista do crescimento 

da firma, os modelos de gestão destas empresas no século XIX eram do tipo firma-propriedade, 

nas quais as manufaturas têxteis em sua maioria eram gerenciadas pelos próprios donos, em 

modelo de empresas familiares ou pequenos grupos de sócios, o que limitava os recursos 

gerenciais e financeiros destas organizações. Outro aspecto considerado limitante era o regime 

jurídico, o qual atribuía responsabilidade integral ao proprietário em caso de falência da firma. 

Todavia, observam-se áreas como os distritos industriais que foram observados inicialmente na 

Inglaterra, uma vez agregavam ao modelo de produção as economias externas que eram capazes 

de garantir a eficiência coletivas das firmas, sendo esse modelo, segundo Marshall (1988), 

garantido quando o crescimento de uma indústria é capaz de diluir o custo fixo já investido na 

economia em um maior volume de produção. 

Diferente das visões clássicas, a visão neoclássica nega a teoria do valor-trabalho e 

passa a tratar a utilidade de cada bem e como este é capaz de satisfazer as necessidades humanas 

(TIGRE, 2006). Para os neoclássicos, a temática inovação é negligenciada por entenderem que 

tal temática extrapola as fronteiras de estudo da economia, devendo ser objeto de estudo de 

ciências como a administração e as engenharias, tal lacuna pode ser vista além das discursões 

de competências, tendo um viés ideológico do problema (FREEMAN e SOETE, 1997).  

Teóricos neoclássicos como Walras (1860) focam os seus estudos em modelos 

matemáticos que dão conta de regular a economia por mecanismos capazes de determinar 

preços e quantidades pela lei da oferta da procura. Por conseguinte, Marshall, aperfeiçoando o 

modelo walrasiano, considerando no modelo matemática o funcionamento ideal da firma, 

identificado por observações causais, que possibilitavam a criação de uma realidade das firmas 

da época. Apesar da tentativa de construção de uma visão realista marshaliana, a visão 
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neoclássica, de ver a firma como um agente individual dominou o pensamento na época. A 

firma passou a ser tratada como um agente individual, incapaz de exercer um papel autônomo, 

tendo o seu papel reduzido a transformar recursos em um produto final para atender a estrutura 

imposta pelo mercado. Assim, o papel das firmas como agente de inovação, fica em um plano 

secundário, a visão da economia ortodoxa dava conta de questões de equilíbrio geral, sendo à 

inovação tecnológica tratada em meio das várias funções de produção, sendo considerada um 

fator exógeno, sendo incorporado através de bens de capitais ou no conhecimento dos 

trabalhadores. 

Nessa perspectiva, o mercado era visto como um conjunto de átomos, composto por 

um número significativo de agentes, que eram tratados conceitualmente como mercado 

atomizado, o qual segundo o pensamento neoclássico não é influenciado individualmente por 

nenhuma empresa. Desta forma, observa-se uma manutenção dos pressupostos de concorrência, 

que mesmo não sendo perfeita, está baseada na lógica de deseconomias de escala, o que é visto 

nas empresas do século XIX, que eram predominantemente de pequeno porte, enfrentando 

problema institucionais, tecnológicos e organizacionais. Esses problemas ocorriam em 

decorrência do limitado acesso à tecnologia e recursos administrativos, os quais eram utilizados 

por poucas industrias e serviços, que obteriam economia de escala, restando para as demais 

arcar com o aumento dos custos variáveis, o que gera deseconomias de escala. 

Apenas na década de 1990 é que a abordagem neoclássica passa a incorporar avanços 

teóricos que consideram inovação uma das variáveis de explicação do sistema econômico. Isso 

foi possível, segundo Higachi (2006), com uma nova conceituação de inovação tecnológica, 

que passa a ser vista como um bem econômico, atrelada à lógica de concorrência imperfeita, 

que justifica a sobra de produto o que remunera novas atividade inovadoras. 

Considerando os antecedentes teóricos dos estudos sobre inovação discutidos neste 

tópico pode-se resumir as contribuições das teorias clássica e neoclássica, no quadro 01, que 

agrupa as principais contribuições teóricas destas abordagens ao desenvolvimento dos estudos 

sobre a inovação. 

 

Quadro 1: As teorias clássicas e neoclássica 
ABORDAGEM ASPECTOS TEÓRICOS FUNDAMENTAÇÃO 

Clássica Causas e consequências da 

automação da manufatura e suas 

influências na riqueza das nações; 

teoria do valor-trabalho; caráter 

endógeno da tecnologia; a 

inovação tecnológica  

(SMITH, 2005); (MARSHALL, 

1988); (TIGRE, 2006). 



34 

 

Neoclássica Formação de preços; noção de 

rendimentos decrescentes; 

alocação de recursos; a inovação 

tecnológica é negligenciada, 

caráter exógeno da tecnologia, 

ambiente de mudança tecnológica 

lenta. 

(MARSHALL, 1988); 

(WALRAS, 1860); (HIGACHI, 

2006); (TIGRE, 2006). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por fim, observa-se que essas correntes de pensamento econômico exerceram 

influência no processo de transformações estruturais vivenciados pelas firmas ao longo da 

segunda metade do século XIX. Embora de forma diretamente opostas, estas tem influenciado 

até os dias atuais o papel da inovação e da tecnologia na dinâmica organizacional.  

 

2.1.2 A Inovação no Campo Organizacional: Taylorismo-fordismos, Teorias da 

Firma e Teoria Schumpeteriana. 

 

No inicia do século XX, observou-se uma série de mudanças estruturais no ambiente 

organizacional, as firmas passaram por profundas transformações internas com a ampliação do 

seu porte e da escala produtiva, o que modificou em definitivo a sua interação com o mercado 

(TIGRE, 2006).  Essa nova indústria de grande porte que surge nos Estados Unidos e Europa 

passa a ampliar a concentração econômica, com a prática de oligopólio, em um modelo de 

capitalismo gerencial. Essa nova fase da indústria, dado o aumento de complexidade da firma, 

demanda a aplicação de conhecimentos científicos e altos investimentos em inovações 

tecnológicas o que possibilite o desenvolvimento da produção em massa. 

Esse período foi marcado por profundas mudança com a incorporação de diversas 

inovações tecnológicas. Observa-se a exploração da eletricidade já estudada no século XVI, 

com a descoberta da corrente elétrica induzida pelas invenções no campo do eletromagnetismo, 

essa descoberta foi incorporada ao campo organizacional com o desenvolvimento do dínamo, 

do motor elétrico, da corrente direta e da lâmpada incandescente, o que envolveu o 

desenvolvimento de uma rede de geração, transmissão e aplicação dessa nova fonte de energia 

para dinamizar as atividades de produção das firmas no início do século XX.  

O motor a combustão interna foi uma outra inovação que transformou o campo 

organizacional e o mercado de consumo no mundo, sendo criado por volta de 1860 na 

Inglaterra, teve o seu desenvolvimento com a produção de motores estacionários alimentados 

por gasolina, o que permitiu a criação de veículos autopropulsionados o que resultou 

posteriormente no desenvolvimento das industrias automotoras que fabricavam automóveis, 
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tratores, caminhões e aviões. As inovações com o motor a combustão também possibilitaram o 

crescimento da indústria petrolífera nos Estados Unidos e na Europa, com o incremento da 

integração vertical de atividades encadeadas em unidades distintas, um tipo de inovação 

organizacional que permitia a indústria desenvolver atividades de extração, transporte, refino e 

distribuição (CHANDLER, 1977). 

O processo de inovação nas primeiras décadas do século XX se deu no campo 

organizacional, com o advento das grandes corporações, fruto desse cluster de inovações, 

verificados nas mudanças nos transportes, nas comunicações e fontes de energia, bem como o 

aumento da competitividade e busca por economia de escala e redução dos custos de transação. 

A redução de fronteira entre os mercados somados a intensificação no processo de 

internacionalização das firmas com a organização multidivisional e o aumento de capital, gera 

uma maior demanda por inovação organizacionais, que neste contexto específico destacam-se 

a administração científica, também denominada de taylorismo-fordismo (CHANDLER, 1977). 

Os conceitos básicos trabalhados por Taylor e Ford, como a divisão do trabalho, são 

apresentados por Adam Smith (2005), desde o século XIX, mas somente foi discutido e 

introduzido formalmente como inovação organizacional no século XX por Taylor.  

A administração científica apresentou para os estudos sobre inovação um marco que 

registra uma quebra de limites ao crescimento do firma, de forma que introduz avanços como 

uma completa divisão entre trabalhos manuais e intelectuais, racionalizando, dinamizando, e 

aumentando os índices de produtividade da indústria, através dos estudos dos tempos e 

movimentos, da psicologia industrial, bem como de outras técnicas como a divisão do trabalho, 

mecanização dos processos de produção e controles de execução do trabalho. Com base nos 

princípios tayloristas introduzidos no campo organizacional, Ford desenvolve a linha de 

montagem de automóveis, o que transforma em definitivo os métodos de produção, baseada na 

combinação dos princípios da administração científica. Até hoje é base para a geração de 

inovações tecnológicas incrementais para processos industriais e de serviços (DAVIS, CHASE 

E AQUILANO, 2001). 

Uma outra abordagem teórica que surge em meados do século XX tem suas bases nas 

limitações evidenciadas nas teorias neoclássicas da firma acerca da concorrência. A 

competitividade das firmas neste período estava centrada em novos fundamentos de 

funcionamento interno da corporação bem como o seu relacionamento com o mercado, o que 

tornava anacrônica as noções neoclássicas dos rendimentos decrescentes, em relação ao 

crescimento das grandes corporações e a geração de economias de escala. Enquanto o modelo 

de concorrência dos neoclássicos considera o produto homogêneo, as práticas nos mercados 
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competitivos buscavam cada vez mais a diferenciação desses produtos. Neste cenário a 

inovação torna-se fundamental para a competitividade das firmas, que passaram a buscar 

diferenciar-se através das marcas e características dos seus produtos, o que levou as empresas 

e manter o monopólio sobre os seus produtos, o que Robinson (1934) justifica por meio da 

teoria da concorrência imperfeita, a qual definira os preços através do monopólio que a firma 

exercia sobre o seu produto, garantida pela preferência do consumidor.  

O modelo concorrencial evidencia as interações e o comportamento dos produtores, o 

que coloca a firma como protagonista no papel de diferenciação de produtos o que incorpora 

ao campo decisório o controle sobre a inovação tecnológica e o processo de formação de preços, 

variáveis estas que outrora eram consideras pelos neoclássicos como exógenas a organização. 

Essa ruptura com a ortodoxia da economia neoclássica é evidenciada nos estudos de Steindl 

(1952), o qual, observando a dinâmica da concorrência, evidencia a propaganda, a diferenciação 

e a inovação tecnológica como fundamental para o acúmulo de capital. Isso em um ambiente 

organizacional que evidencia diferenças entre as firmas, gera crescimentos para aquelas 

corporações que conseguirem reduzir custos e amplia as suas margens de lucro (TIGRE, 2006). 

O reconhecimento teórico que o crescimento das firmas vai além do arcabouço estático 

estabelecido pela ortodoxia neoclássica, possibilita visualizar o papel da grande corporação 

atuando em mercados oligopolistas com a diferenciação de produtos o que gera um grande 

progresso técnico.  

A grande corporação abre espaço para a incorporação nos processos evolutivos dos 

estudos sobre a inovação as contribuições de outras áreas do conhecimento como os estudos 

organizacionais, a psicologia industrial e a sociologia. Esses novos estudos reconhecem a 

complexidade das grandes corporações, o que gerava uma crítica a visão determinista da 

economia neoclássica. As teorias da firma tratam a organização de forma equilibrada, não 

maximizando funções específicas, além de incorporar na análise organizacional a busca por 

informações e as variáveis de incerteza como determinantes do comportamento da firma 

(QUINTELLA, DIAS, 2002; TIGRE, 2006).  

  Os estudos sobre o crescimento da firma incorporam o entendimento que a tecnologia 

e o conhecimento são fundamentais para esse processo. Desta maneira observam-se as 

contribuições de Penrose (1959, 2006) as quais apresentam o conhecimento tanto como um 

viabilizador de novas oportunidades produtivas, bem como sendo fundamental para dar 

características únicas a firma. A organizações são capazes de adquirir conhecimentos tanto 

formalmente pela transmissão oral e escrita, quanto pelo processo prático de aprendizado que 
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possibilita um agente organizacional resinificar novos conhecimentos de formas diferentes, a 

partir das suas experiências e capacitações.  

Penrose (1959; 2006); coloca as capacitações organizacionais e tecnológicas como 

fundamental na construção de uma dinâmica competitiva, sendo a firma constituída por uma 

série de recursos, que através da habilidade dos seus gestores em alinhar estrategicamente esses 

conhecimentos aos recursos necessários, gera a capacidade da firma em inovar com o 

desenvolvimento de novos serviços produtivos. Esse processo fica condicionado ao nível de 

capacitação do indivíduo envolvido na dinâmica de criação e inovação organizacional, todavia 

essa capacitação depende dos recursos disponibilizados pela firma, sendo as mudanças externas 

apenas uns dos elementos que constituem o estoque de conhecimento da firma. 

De forma prática, os estudos de Penrose (1959, 2006) contribuíram para o 

desenvolvimento de um novo entendimento para processo de inovação, uma vez que ela 

transfere o campo de análise para dentro da firma. Assim, as bases de crescimento e 

desempenho da firma, estão relacionadas ao espírito inovador existente em cada organização 

de maneira única e distinta, sendo o fator de diferenciação e crescimento da firma à forma como 

são aplicadas as capacitações internas na utilização dos recursos produtivos (PESSALI; 

FERNANDEZ, 2006). 

Com a gradativa ruptura no campo teórico, preceitos ortodoxos da economia 

neoclássica, o que projetou a firma em seu papel ativo no desenvolvimento de uma abordagem 

teórica capaz incorporar o conhecimento e a inovação como forças essenciais a competitividade 

organizacional, surgem as contribuições de Schumpeter (1934; 1942), o qual associou os 

conhecimentos da economia, sociologia e história, na construção de uma abordagem teórica 

que se propôs a compreender a mudança econômica e social, destacando o papel da inovação e 

dos seus determinantes (FAGERBERG; VERSPAGEN, 2009). As contribuições de 

Schumpeter (1934; 1942), marcam efetivamente o desenvolvimento da primeira das quatro 

fases dos estudos sobre inovação, sendo denominada na literatura como a fase da “origem” 

(FERNANDES et al, 2013).  

Schumpeter destaca o papel do empreendedor como sendo um agente capaz de 

dinamiza o mercado por meio da inovação, contribuindo para o desenvolvimento de uma lógica 

dinâmica do sistema capitalista, com empresas que são capazes de criar e destruir por meio da 

inovação (SCHUMPETER et al, 1939; SCHUMPETER, 1942; FERREIRA; REIS; PINTO, 

2017). Destaca-se o papel central do empreendedor como o agente capaz de impulsionar a 

mudança econômica, uma vez que possui as capacidades de inovar a partir da identificação de 

novas oportunidades presentes em sua base de recursos, sendo o responsável por inserir a 
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inovação, interrompendo equilíbrio econômico (SCHUMPETER et al, 1939; VASCONCELOS 

VALE; WILKINSON; AMÁNCIO, 2008; FERREIRA; REIS; PINTO, 2017). Assim, o 

entendimento do conceito de competitividade, deixa de ser o da competição perfeita, sendo 

relacionado ao entendimento de desempenho das firmas (QUINTELLA, DIAS, 2002). 

O papel da inovação no crescimento da firma é de criar necessidade de consumo, o 

que é garantido com a aplicação de diferentes recursos com o objetivo de produzir resultados 

diferentes dos outrora obtidos. Baseados na dinâmica empresarial, os resultados obtidos a partir 

da inovação são fontes de vantagens competitivas ainda que transitórias (MCGRATH, 2013; 

LEAVY, 2013), sendo um dos determinantes para a geração de vantagens de custos e de 

qualidade o que se torna decisivo para obtenção de lucros e crescimento da firma. 

De forma prática, os estudos sobre inovação receberam uma significativa influência 

do pensamento de Schumpeter (1934), dentre as suas contribuições para o desenvolvimento do 

tema estão os argumentos que o desenvolvimento econômico é conduzido por um processo que 

ele denominou de destruição criadora, que consiste na sistemática dinâmica de substituições de 

tecnologia anacrônicas por soluções tecnológicas aplicáveis a uma nova realidade de mercado 

e organizações. Para Schumpeter (1934), o surgimento e a disseminação de inovações são um 

processo intrinsecamente heterogêneo e é, às vezes radical, às vezes gradativo, sendo 

fundamental sempre se levar em conta tanto descontinuidades como continuidade. Assim, o 

processo de inovação no campo organizacional pode ocorrer de duas formas: uma primeira é 

denominada de “incremental”, ou seja, não ocorre uma ruptura brusca com o modelo de 

tecnologia utilizado, sendo as mudanças realizadas de forma gradativa, e a segunda forma é 

denominada de “radical”, que consiste em uma ruptura total com o modelo de tecnologia 

vigente, que resulta na substituição desta, por um novo modelo tecnológico.  

Essas inovações podem ser, segundo Schumpeter (1934), de quatro tipos: (i) de 

estratégias, processos e recursos organizacionais, com destaque a criação de novos produtos; 

(ii) de desenvolvimentos de novos métodos de produção; (iii) de abertura de novos mercados; 

e (iv) de busca de novos recursos e criações de novas estruturas de mercado para a indústria. 

Dentro desta conceituação inicial de inovação verifica-se um modelo direcionado mais a 

realidade da competitividade no campo da indústria, com a formulação de um conceito de 

desempenho, que resulta no que Schumpeter (1934) chama de lucro de monopólio.  

O lucro de monopólio consiste em um processo cíclico de gerar inovação que promove 

uma vantagem competitiva para indústria, que logo será identificada e copiada pela 

concorrência, até o surgimento de novas ideias inovadoras que resultem em um novo lucro de 

monopólio (SCHUMPETER et al, 1939; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). O pensamento 
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de Schumpeter (1934) abre um caminho para o desenvolvimento das teorias da inovação, de 

forma que apresentasse respostas para o cenário de importância da grande empresa. Os esforços 

schumpeterianos, são para reconhecer que a mudança tecnológica é a força geradora do 

desenvolvimento baseado em um processo de criação destruidora (QUINTELLA, DIAS, 2002; 

FERREIRA; REIS; PINTO, 2017).  

Por conseguinte, destacam-se no quadro 02, as contribuições que as teorias que 

emergiram no início do século XX apresentaram para os estudos sobre inovação que se 

resumem no taylorismo-fordismo, nas teorias da firma e na destruição criadora de Schumpeter. 

 

Quadro 2: O Taylorismo-fordismo, as teorias da firma e a destruição criadora 
ABORDAGEM ASPECTOS TEÓRICOS FUNDAMENTAÇÃO 

TAYLORISMO-FORDISMO . Concentração econômica, prática 

de oligopólio, e capitalismo 

gerencial;  

. Aplicação de conhecimentos 

científicos (administração 

científica), altos investimentos em 

inovação tecnológicas e produção 

em massa, economias de escala e 

P&D; 

. Divisão entre trabalhos manuais e 

intelectuais;  

. Internacionalização das firmas 

com a organização 

multidivisional; 

(CHANDLER, 1977) (TIGRE, 

2006);  

TEORIA DA FIRMA . A incerteza como determinantes 

do comportamento da firma; 

. A tecnologia e o conhecimento 

são fundamentais para o 

crescimento da firma; 

. O conhecimento é fundamental 

para dar características únicas a 

firma; 

. É imperativo alinhar 

estrategicamente os 

conhecimentos organizacionais 

aos recursos da firma; 

. Capacitações organizacionais e 

tecnológicas é fundamental na 

construção de uma dinâmica 

competitiva. 

(PENROSE, 1959, 2006); 

(QUINTELLA, DIAS, 2002);  

SCHUMPETER E A 

DESTRUIÇÃO CRIADORA 

(Primeira fase dos estudos sobre 

inovação “ORIGEM”) 

Fase da origem: 

. Ruptura com os preceitos 

ortodoxos da economia 

neoclássica; 

(SCHUMPETER, 1934); 

(SCHUMPETER et al, 1939);  

(SCHUMPETER, 1942); 
(VASCONCELOS VALE; 

WILKINSON; AMÁNCIO, 

2008); (TIDD; BESSANT; 



40 

 

. O conhecimento e a inovação 

tecnológica são forças essenciais a 

competitividade da firma; 

. O empreendedor dinamiza o 

mercado por meio da inovação; 

. O desenvolvimento econômico é 

conduzido pela destruição 

criadora; 

. O processo de inovação pode 

ocorrer de forma incremental e 

radical; 

. O processo de inovação permeia 

as estratégias, os processos e os 

recursos organizacionais; 

. O lucro de monopólio. 

PAVITT, 2008); (FERNANDES 

et al, 2013); (FERREIRA; REIS; 

PINTO, 2017). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por fim, destacam-se as contribuições que o surgimento da grande empresa traz ao 

processo de inovação tecnológica, as quais investiram no profissionalismo das atividades de 

produção e de P&D, o que possibilita uma diversificação na compreensão dos teóricos da 

grande indústria os quis incorporam aos seus estudos elementos da sociologia, da teoria 

behaviorista da firma e outros estudos comportamentais. Essa nova visão permite romper com 

as amarras do pensamento neoclássica e garantir o papel ativo da grande empresa como agente 

de produção de conhecimento e inovação tecnológica, o que acaba alicerçando o 

desenvolvimento das teorias da firma. Neste mesmo contexto da grande corporação, 

Schumpeter contribui com a lógica da destruição criadora, a qual considera que a inovação com 

base em tecnologia, forma a força capaz de revolucionar as estruturas da firma e 

consequentemente revolucionar a dinâmica econômica. 

 

2.1.3 Inovação, Pós-Fordismo e Paradigma evolucionista 

 

As ideias de Schumpeter (1934; 1942) são retomadas no contexto de desenvolvimento 

industrial e empresarial da segunda metade do século XX. A indústria difere do fordismo, o 

qual era intensivo na utilização de recursos materiais e energia, passam a trabalhar de forma 

mais intensiva em informação e conhecimento, o que possibilita a construção de uma trajetória 

de inovação associada a microeletrônica e ao uso de novos materiais. Essas transformações na 

indústria geram uma série de impactos econômicos, sociais e políticos, o que levou a formação 

de uma corrente de teóricos, em que seus estudos contribuíram para a formação de uma agenda 

de pesquisa compartilhada sobre a inovação, o que resultou na construção de modelos 
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conceituais mais coerentes e com uma maior aderência conceitual, sendo esta fase dos estudos 

sobre inovação denominada de “integração” (FERNANDES et al, 2013).  

Nessa fase da “integração” (FERNANDES et al, 2013), observa-se que mudanças no 

modelo de crescimento da firma taylorista-fordista, estão relacionadas a profundas 

transformações no cenário econômico e administrativo ocorridas nas últimas décadas do século 

XX, as quais destacam-se dois choques mundiais do petróleo, o que gerou uma busca por 

soluções inovadoras em geração de energia. Um segundo fator de mudança está relacionado as 

inovações que o modelo japonês de produção gerou em relação ao modelo taylorista-fordista, 

o que incorporou as industrias japonesas uma racionalidade produtiva que busca a redução de 

desperdícios, aumento de qualidade, cooperação entre os diversos agentes e o uso de 

informação e conhecimento como base da dinâmica industrial. O terceiro fator está relacionado 

a incorporação de inovações tecnológicas no campo da microeletrônica, que foi a base para o 

desenvolvimento das telecomunicações, a engenharia de software e tecnologias de transmissões 

e a suas várias aplicações que retroalimentam o processo de inovação. Por fim, o quarto fator 

está relacionado as “inovações administrativas” que contribuíram com o desenvolvimento da 

grande corporação, e a formação da “moderna estrutura gerencial” (QUINTELLA, 1993; 

TIGRE, 2006; QUINTELLA, DIAS, 2002, p. 916). 

Esse processo de mudança dos modelos organizacionais ao final do século XX está 

alicerçado nas tecnologias de informação e da comunicação (TIC) que emergiram nesse período 

(TOFFLER, 1985). Estas tecnologias não são apenas o produto final do processo de inovação 

das organizações, mas na verdade, a combinação e difusão das TIC, possibilitou a criação de 

uma nova trajetória de inovações nas corporações, que em definitivo estava baseado em 

modelos de gestão complexos e intensivos em informação e conhecimento, o que possibilitou 

do pondo de vista da competição empresarial, uma redução de espaços econômicos 

privilegiados, dinamizado a competitividade em caráter global (SIMON, 1947; 1960; 1979; 

TOFFLER, 1985). 

Nesse contexto da microeletrônica são enfatizadas as novas trajetórias da inovação 

baseadas na informação e conhecimento (QUINTELLA; DIAS, 2002). O que é imperativo para 

a firma é o crescimento dos conteúdos baseados na informação, o que se reflete em novos 

serviços, software, e produtos com um menor tempo de desenvolvimento e de permanência no 

mercado, o que Chandler (1977) conceitua de economias de velocidade, o que possibilita as 

empresas de pequeno porte também empreender e inovar, o que no modelo de economia de 

escala a inovação era privilegio único da grande corporação, devido aos sua capacidade de 

investimento em pesquisa e desenvolvimento. O que amplia a visão de inovação para além do 
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produto e ou mesmo só da tecnologia, considerando a importância das pessoas e da própria 

organização, independentemente do seu porte, sendo a administração inovadora baseada no 

“índice de novidade”, através de uma relação entre o novo e o antigo (TOFFLER, 1985).  

Do ponto de vista dos estudos organizacionais destaca-se nesse período um processo 

de eclosão de teorias que se lançam com o objetivo de compreender e explicar o processo de 

inovação no âmbito das corporações, as quais estão relacionadas a forma de se administrar e 

até pensar as organizações (QUINTELLA; DIAS, 2002). Dentre essas contribuições, Quintella, 

1993; Quintella; Dias, 2002, destacam as influências que a estratégia exerce na determinação 

das novas tecnologias, assim como, a influência que a inovação exerce sobre as estratégias 

organizacionais. Tal incremento teórico permite conceber o processo da inovação não apenas 

como um fenômeno meramente economicista, o qual visualiza a inovação como uma variável 

exógena, sendo o mercado um sistema autorregulado. Os estudos organizacionais ampliam essa 

perspectiva econômica considerando o processo de inovação também nas características da 

cultura das organizações, das estruturas organizacionais, da racionalidade decisória limitada 

dos indivíduos e das organizações e nos fatores políticos presentes no processo estratégico 

(SIMON, 1947; 1960; 1979; MORGAN, 1996; QUINTELLA; DIAS, 2002; MINTZBERG; 

2003; MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010).       

É neste cenário que se inicia o período de maior maturidade dos estudos no campo da 

inovação, sendo esta nova fase denominada de “distinção” (FERNANDES et al, 2013), a qual 

foi marcada pelo surgimento de um grupo de pesquisadores denominados de evolucionistas ou 

neo-schumpeterianos. Estes pesquisadores desenvolveram a produção científica no campo da 

inovação a partir de três linhas de pensamento, a primeira liderada por Nelson e Winter (1977; 

1982), que fundamentaram seus estudos nos pensamentos de Schumpeter (1934; 1942), Simon 

(1947, 1960) e Penrose (1959, 2006), bem como incorporam aos estudos sobre inovação, 

conceitos adaptados da biologia evolucionista, trabalhando a inovação na organização como 

um todo, com uma maior ênfase nas teorias de recursos e das capacidades.  

Assim, Nelson e Winter (1977; 1982) tinham como finalidade explicar a capacidade 

de inovação de uma organização, como sendo os seus produtos, serviços, processos e patentes, 

o que são desenvolvidos através do comportamento da firma que é determinado através das 

suas rotinas, busca e seleção (FERNANDES et al, 2013). O comportamento da firma vai definir 

o seu regime tecnológico que, segundo Nelson e Winter (1982), pode ser o regime de base 

científica (regime empreendedor), no qual favorece inovações desenvolvidas pelos 

empreendedores e dificulta o desenvolvimento de inovação incremental por empresas já 
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estabelecidas e o regime de tecnologia cumulativa (regime de rotina), o qual favorece a 

inovação incremental entre empresas estabelecidas.       

A segunda linha apresenta os estudos de Dosi (1982; 1984), o qual desenvolve o seu 

pensamento relacionando a concepção de Nelson e Winter (1977), sobre regime tecnológico, 

com o conceito de paradigma científico de Kuhn (1962). Dosi (1982), propõe a noção de 

paradigma tecnológico, que consiste em padrões soluções para questões de natureza técnica, que 

foram escolhidos a partir do conhecimento científicos e das práticas produtivas. Consiste em uma 

heurística seletiva, ou seja, uma estrutura cognitiva para interpretação de problemas e formação 

uma base decisória compartilhada entre a comunidade tecnológica e com os agentes econômicos, 

em busca de avanços de eficiência dos processos e produtos, formando uma trajetória tecnológica 

(CORAZZA; FRACALANZA, 2009).  

Segundo Dosi (1982; 1984), a trajetória tecnológica é definida tanto pelas inovações 

incrementais, que consistem na readequação inovadora de uma tecnologia já existente, quanto 

nas inovações radicais que está relacionada ao desenvolvimento de uma nova tecnologia. 

Assim, a trajetória tecnológica é definida pela capacidade de inovação da firma, estando esta 

trajetória atrelada ao aprendizado adquirido e com as rotinas organizacionais, o que explica o 

processo de evolução da firma, através da sua trajetória (VIEIRA 2010). 

Na terceira linha, destacam-se as contribuições de Freeman (1974, 1995; 1997) e 

Freeman; Pérez (1988) que resgata os estudos de Schumpeter (1934; 1942), os quais tratam a 

dinâmica da inovação como a força que impulsiona os ciclos da economia mundial, sendo o 

empreendedor o agente com o conhecimento e capacidade de inovar.  

Freeman; Pérez (1988), baseados no conceito de paradigma tecnológico desenvolvido 

por Dosi (1982), propõem o conceito de paradigma tecnoeconômico, o qual amplia a visão de 

progresso técnico proposto inicialmente por Dosi (1982), incorporando uma combinação de 

novos elementos à análise competitiva como: a) busca por melhoria das práticas de organização 

da produção e qualificação da força de trabalho; b) criação de um novo portfólio de produtos; 

c) as tendências de inovações radicais e incrementais; d) os padrões de investimentos; e) 

surgimento de novos entrantes,  resultante da mudança de paradigma;  f) ampliação da 

participação de grandes corporações nos mercados no qual o fator-chave é produzido. 

Para Pérez (1992), cada paradigma tecnoeconômico é constituído por um fator-chave 

específico que requer uma infraestrutura adequada ao seu desenvolvimento o que pode levar a 

introdução de mudanças no campo das organizações. Destaca-se a existência de períodos em 

que diferentes paradigmas podem coexistir, entretanto o surgimento de um novo paradigma 

implica tanto no nascimento de novas indústrias como na transformação das existentes. Por fim, 
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um paradigma tecnoeconômico é caracterizado por um ciclo de crescimento e retração de 

investimentos que são divididos em quatro fases sucessivas: a) “difusão inicial”, marcado pelo 

surgimento de inovações radicais; b) “crescimento rápido (prematuro)” consolidação de novas 

industrias, com a exploração das inovações incrementais; c) “crescimento lento (tardio) redução 

do crescimento da indústria, e difusão da tecnologia em outros setores com a exploração das 

inovação incrementais ; d) “fase da maturidade”, saturação do mercado, com padronização de 

produtos e processos, período em que as inovações incrementais pouco contribuem com o 

aumento de produtividade, o que leva a formação de um novo paradigma (PÉREZ, 1992; 

VIEIRA 2010).           

Identifica-se na abordagem evolucionista três princípios que a distingue das teorias 

neoclássicas e da organização industrial, que estão relacionadas. O primeiro princípio está 

relacionado ao caráter radical que muitas vezes o processo de inovação assume, o que gera uma 

dinâmica a economia baseada em inovação de produtos, serviços, processos e nas formas de 

organização do processo produtivo (QUINTELLA, DIAS, 2002; FELIPE, 2008). No segundo 

princípio, destaca-se a negação pelos evolucionistas dos elementos de racionalidades 

substantiva, o que Nelson e Winter (1982), tomando como base a crítica de Simon (1947, 1960), 

tratam como a necessidade de romper com a noção de um perfeito conhecimento de mercado 

pelos agentes econômicos, ou seja a ação dos agentes organizacionais se materializa durante o 

desenvolvimento do processo de negócio, não podendo ser predefinida. Por fim, o terceiro 

princípio está na rejeição dos evolucionistas da noção de equilíbrio de mercado, conforme 

proposto pela teoria neoclássica, assim os evolucionistas apresentam o ambiente de evolução 

da firma composto por diferentes trajetórias tecnológicas e uma grande diversidade de 

estruturas de mercado e características institucionais (TRIGRE 2006; FELIPE, 2008).  

A trajetória da firma, para os evolucionistas é capaz de definir a formação de 

competências tecnológicas, recursos e rotinas, sendo a combinação destes elementos 

fundamentais para definir o nível da capacidade de inovação de uma determinada empresa em 

particular (WINTER, 2003). Essas competências geralmente são tácitas e não transferíveis, 

sendo adquiridas através das rotinas, que funciona como um repositório de conhecimento e 

habilidades, que forma um “memorial organizacional”, o que atribui a firma um caráter único 

(NELSON e WINTER 1982; COLLIS, 1994; ZOLLO; WINTER 2002; VIEIRA, 2010). Assim, 

o processo de inovação ocorre a partir da capacidade da organização em integrar, construir e 

reconfigurar competências secundárias em competências centrais, o que se entende como um 

processo no qual a organização está alinhando estrategicamente os seus recursos e rotinas para 
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se diferenciar e evoluir em um ambiente dinâmico (COLLIS, 1994; TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1997; WINTER, 2003).  

A formação de competências centrais na firma depende do processo de aprendizado 

(PRAHALAD, HAMEL, 1990; KIM, 1993; PRAHALAD, KRISHNAN, 2008), o que é visto 

como o acúmulo de conhecimentos de forma coletiva pela empresa, o qual está relacionado as 

rotinas organizacionais tácitas que em muitos casos assumem um aspecto dinâmico. O acúmulo 

de conhecimento está associado a capacidade de aprendizado, isto é possível com as repetições 

e experimentações realizadas através da execução das tarefas, o que possibilita rapidez e 

melhorias nas rotinas e processos da firma e aprendizado individual e coletivo, esse aprendizado 

quando codificado resulta em um novo conhecimento tácito no âmbito da firma (PRAHALAD, 

HAMEL, 1990; KIM, 1993). 

Soma-se ainda aos estudos evolucionistas sobre inovação, a visão institucional, 

incorporada as pesquisas através do conceito de Sistema Nacional de Inovação, trabalhado 

inicialmente por Nelson (1991) e Freeman (1995). Estes estudos estabelecem como objeto as 

relações entre os atores econômicos, sociais e políticos, que ao formarem um ambiente de 

capacitações, contribuem para estabelecer um ambiente favorável a disseminação de uma 

cultura de inovação em uma determinada região (BHUPATIRAJU et al, 2012). Essas pesquisas 

demonstram a relevância dos fatores econômicos, sociais e políticos como determinantes da 

trajetória tecnológica dos processos de inovação em determinados países (VIEIRA, 2010). Essa 

trajetória tecnológica necessita ser desenvolvida dentro de uma institucionalidade específica a 

qual disponha de instituições técnicas científicas de qualidade, políticas de estímulos e 

financiamentos para as atividades de inovação das firmas (NELSON, 1998; FELIPE, 2008; 

MEIRELLES, CAMARGO, 2014; BITENCOURT, OLIVEIRA, 2014). 

A quarta e atual fase dos estudos sobre inovação é denominada de “sistematização” 

(FERNANDES et al, 2013), na qual identifica-se um crescimento significativo dos estudos 

sobre o tema, todavia observa-se nesses estudos uma falta de clareza na formulação dos 

conceitos, tipologias e unidades de análise, muitos aplicados a realidade de empresas de alta 

tecnologia, o que expõem o viés excludentes no processo de desenvolvimento de uma teoria da 

inovação capaz de considerar as múltiplas possibilidades de inovação (CROSSAN; APAYDIN, 

2010; SILVA; DI SERIO, 2017).   

Os recentes estudos desenvolvidos no campo da inovação consideram em suas bases 

teóricas modelos de análises organizacionais mais complexos como o da co-evolução, que se 

propõem a visualizar as capacidades de inovação da organização a partir da dinâmica existente 

entre os ambientes interno, externo e institucional da firma (WINTER, 2003; LEWIN; 
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VOLBERDA, 1999; CHILD, RODRIGUES, 2012; DUARTE, RODRIGUES, 2017). 

Entretanto, evidencia-se na literatura de inovação a existência de lacunas conceituais, 

relacionadas ao entendimento efetivo do significado de inovação, o que provocando 

ambiguidades na compreensão conceitual dentro e entre os campos teóricos, levando a 

equívocos na  utilização de termos como por exemplo: inovação e inovatividade, tratados como 

sinônimos pela literatura (GARCIA; CALANTONE, 2002; BIRKINSHAW et al., 2008; 

CROSSAN; APAYDIN, 2010; ŚLEDZIK, 2013; FERREIRA et al., 2015; QUANDT; 

BEZERRA; FERRARESI, 2015; SILVA; DI SERIO, 2017). Acrescenta-se a essa ambiguidade 

conceitual uma grande quantidade de tipologias de inovação sem apresentar de forma clara qual 

é a unidade de análise, inviabilizando comparações entre resultados de estudos (GARCIA; 

CALANTONE, 2002; BEZERRA; AZEVEDO, 2015; QUANDT; BEZERRA; FERRARESI, 

2015), ausência de consenso sobre como se estabelece o processo de inovação (BERENDS et 

al.,2014; FERREIRA et al., 2015), e a noção equivocada de que a inovação é vinculada a 

tecnologia e dependente das atividades de P&D, desconsiderando a geração de inovação em 

organizações que não dispõem de tais atividades e recursos (KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 

2012; FAGERBERG; FOSAAS; SAPPRASERT, 2012; BERENDS et al., 2014; SILVA; DI 

SERIO, 2017). 

Por fim, as contribuições que emergiram na segunda metade do século XX e início do 

século XXI, apresentadas e discutidas neste tópico, foram resumidas no Quadro 03, que agrupa 

os principais avanços teóricos destas abordagens considerando as fases de integração, distinção 

e sistematização, dos estudos sobre inovação (FERNANDES et al, 2013). 

 

Quadro 3: Pós-fordismo e o paradigma evolucionista 
ABORDAGEM ASPECTOS TEÓRICOS FUNDAMENTAÇÃO 

PÓS-FORDISMO 

(Segunda fase dos estudos sobre 

inovação “INTEGRAÇÃO”) 

Fase da integração: 

.  Modelo japonês de produção; 

. Racionalidade produtiva que 

busca a redução de desperdícios, 

aumento de qualidade, 

cooperação entre os diversos 

agentes e o uso de informação e 

conhecimento como base da 

dinâmica industrial; 

. Inovações tecnológicas no 

campo da microeletrônica; 

. Tecnologias de informação e da 

comunicação (TIC);  

. Modelo de gestão intensivo em 

informação e conhecimento; 

(SIMON, 1947; 1960; 1979); 

(CHANDLER, 1977); 

(QUINTELLA, DIAS, 2002); 

(TIGRE, 2006); (FERNANDES 

et al, 2013).  
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. Inovação baseado na 

informação e conhecimento; 

. Economias de velocidade.  

PARADGMA EVOLUCIONISTA 

(Terceira e quarta fases dos estudos 

sobre “DISTINÇÃO” e 

“SISTEMATIZAÇÃO”). 

Fase da distinção: 

. Evolucionista ou neo-

schumpeterianos; 

. Linhas de pensamento:  

- A dinâmica da inovação é a 

força que impulsiona os ciclos 

da economia mundial, 

- Incorporação aos estudos de 

inovação conceitos adaptados da 

biologia evolucionista, 

trabalhando dentro do 

desenvolvimento tecnológicos 

tratados pelas teorias da firma; 

. Explica a dinâmica de mudança 

do ambiente econômico e da 

estrutura das firmas; 

. Caráter radical do processo de 

inovação; 

. Negação dos princípios de 

racionalidades substantiva; 

. Rejeição da noção de equilíbrio 

de mercado; 

. A trajetória da firma é capaz de 

definir a formação de 

competências tecnológicas, 

recursos e rotinas;  

.  A inovação na firma corre com 

a formação da capacidade 

organizacional em transformar 

competências secundárias em 

competências centrais; 

. Incorporação visão 

institucional aos estudos da 

inovação. 

(SIMON 1947, 1960); (NELSON 

E WINTER, 1982); 

(PRAHALAD, HAMEL, 1990); 

(KIM, 1993). (FREEMAN, 1974; 

1995; 1997); (NELSON, 1998); 

(LEWIN; VOLBERDA, 1999);  

(QUINTELLA, DIAS, 2002); 

(PRAHALAD, KRISHNAN, 

2008); (FELIPE, 2008); (CHILD, 

RODRIGUES, 2012); 

(FERNANDES et al, 2013); 

(MEIRELLES, CAMARGO, 

2014). (BITENCOURT, 

OLIVEIRA, 2014); (DUARTE, 

RODRIGUES, 2017). 

 

 

 

 

 

Fase da sistematização: 

. Crescimento significativo dos 

estudos sobre inovação; 

. Incorporação aos estudos de 

modelos de análises 

organizacionais mais 

complexos; 

Entretanto observa-se:   

. Ambiguidades na compreensão 

conceitual de inovação; 

. Falta de clareza na formulação 

dos conceitos, tipologias e 

unidade de análise nos estudos; 

. Viés teórico excludentes – a 

inovação é tratada em grande 

(LEWIN; VOLBERDA, 1999); 

(GARCIA; CALANTONE, 

2002); (WINTER, 2003); 

(BIRKINSHAW et al., 2008); 

(CROSSAN; APAYDIN, 2010); 

(CHILD, RODRIGUES, 2012); 

(ŚLEDZIK, 2013); 

(FERNANDES et al, 2013); 

(FERREIRA et al., 2015); 

(DUARTE, RODRIGUES, 2017); 

(SILVA; DI SERIO, 2017) 
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parte dos estudos como sendo 

vinculada a tecnologia e 

dependente das atividades de 

P&D. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Apresentou-se nesta subseção a trajetória dos estudos sobre inovação, pós a fase da 

“origem”, as quais foram demarcadas por Fernandes et al (2013) como as fases de “integração”, 

“distinção” e “sistematização”. Destacou-se a fase da “distinção” como o período de maior 

maturidade dos estudos no campo da inovação, apresentado como marco teórico, o surgimento 

da corrente evolucionista ou neo-schumpeteriana, que incorporam aos estudos sobre inovação 

elementos da biologia evolucionista e da trajetória de acumulo de conhecimentos tácitos pela 

firma, como determinantes ao seu processo de evolução e consequente geração das inovações. 

Foi apresentado ainda, a quarta e atual fase dos estudos sobre inovação, que apesar de indicar 

um aumento no quantitativo de trabalhos desenvolvidos sobre o tema (CROSSAN; APAYDIN, 

2010), bem como a incorporação de modelos de análises mais complexos (WINTER, 2003; 

LEWIN; VOLBERDA, 1999; CHILD, RODRIGUES, 2012; DUARTE, RODRIGUES, 2017), 

fica evidente segundo apontado por Silva; Di Serio (2017), a ausência de clareza na formulação 

dos conceitos, tipologias e unidade de análise nos atuais estudos sobre inovação. Essas lacunas 

teóricas identificadas na literatura serão apresentadas discutidas na próxima subseção 2.1.4, 

com o objetivo de estruturar uma base teórica e conceitual sobre inovação que esteja adequada 

ao tratamento do objeto de estudo desta tese.  

 

2.1.4 Inovação em MPE: Fundamentos Teóricos e Modelo de Analise 

 

Antes de se iniciar a discursão acerca das bases conceituais de inovação em Micro e 

Pequenas Empresas (MPE’s), que irão fundamentar a presente tese, é necessário construir uma 

compreensão do processo de disseminação dos conceitos de inovação no campo. Desta forma, 

parte-se da problematização realizada por Silva; Di Serio (2017), os quais indicam a existência 

de algumas fragilidades na estruturação dos critérios de inovação organizacional, o que tem 

resultado em uma base conceitual heterogênea e dispersa, comprometendo o desenvolvimento 

dos estudos no campo da inovação (FORSMAN, 2011 BEREND et al., 2014; MARTÍNEZ-

ROMÁN; ROMERO, 2013). 

Silva; Di Serio (2017), apresentam como as principais fragilidades da teoria da 

inovação: i) uma falta de convergência conceitual o que provoca uma imprecisão no 

entendimento dentro e entre os campos teóricos do que realmente é a inovação (GARCIA; 
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CALANTONE, 2002; SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CROSSAN; APAYDIN, 

2010); ii) a existência de equívocos na utilização de termos como inovação e inovatividade 

(GARCIA; CALANTONE, 2002; QUANDT; BEZERRA; FERRARESI, 2015); iii) a 

existência  de um elevado número de tipologias de inovação, que não apresentam de forma clara 

qual é a unidade de análise, inviabilizado a realização de comparações entre os resultados das 

pesquisas (GARCIA; CALANTONE, 2002); iv) ausência de um entendimento comum sobre o 

processo de inovação (BERENDS et al.,2014; FERREIRA et al., 2015); v) e a disseminação 

da falácia de que só existe inovação tecnológica, sendo esta dependente das atividade de P&D 

e um privilégio exclusivo das grandes corporações (KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012; 

FAGERBERG; FOSAAS; SAPPRASERT, 2012; SILVA; DACORSO, 2013; BERENDS et 

al., 2014; SILVA; DI SERIO, 2017), desconsiderando o papel inovador das pequenas empresas 

(ACS; AUDRETSCH, 1988; ZARIDIS; MOUSIOLIS, 2014; MCGUIRK; LENIHAN; HART, 

2015) 

A falta de convergência conceitual sobre o que é a inovação, evidencia a necessidade 

de se estabelecer um marco conceitual para esta tese, que seja capaz de demonstrar as múltiplas 

possibilidades de inovação no campo organizacional, sendo a organização o locus de atuação 

do empreendedor como agente impulsionador do processo de inovação (SCHUMPETER, 1934; 

1942; SCHUMPETER et al, 1939; SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; 

SAWHNEY, 2010; SILVA; DI SERIO, 2017). Todavia, evidencia-se na literatura um forte viés 

que estabelece o predomínio do conceito de inovação vinculado ao desenvolvimento de 

tecnologia em grandes corporações, através de atividade de P&D (SAWHNEY; WOLCOTT; 

ARRONIZ, 2006; ARMBRUSTER, BIKFALVI, KINKEL, & LAY, 2008; BATTISTI; 

STONEMAN, 2010; EVANGELISTA; VEZZANI, 2010; DAMANPOUR, 2014), o que 

segundo, Silva; Di Serio, 2017, gera lacunas no desenvolvimento da teoria da inovação, o que 

vem sendo discutido pelos pesquisadores em busca de um real significado para inovação, que 

seja capaz considerar as suas múltiplas possibilidades dentro do campo organizacional 

(GARCIA; CALANTONE, 2002; SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; NAMBISAN; 

SAWHNEY; 2009; CHEN; SAWHNEY, 2010; ŚLEDZIK, 2013; FERREIRA et al., 2015). 

  A presente tese parte da base conceitual de inovação, proposta por Schumpeter, 

(1934; 1942), a qual trata a inovação como a implementação (radical) ou aperfeiçoamento 

(incremental) de bens ou técnicas, no âmbito organizacional, tendo o empreender (inovador) 

como a figura central na implementação dessas novas combinações no âmbito do firma, uma 

vez que possui as habilidades e competências para implementar a destruição criativa com 

efeitos econômicos. Daft (1978, p. 197) corrobora a base conceitual de Schumpeter (1934; 



50 

 

1942), apresentando a inovação como a "adoção de uma ideia ou comportamento que é novo 

para a organização implementar", gerando inicialmente efeitos para a própria organização. As 

características da inovação, apresentadas por Schumpeter (1934; 1942), apesar de estarem 

muito relacionada a fatores tecnológicos inerentes ao contexto de desenvolvimento da indústria 

em sua época,  Silva; Di Serio, (2017, p. 3) consideram a definição schumpeteriana como “a 

essência do conceito de inovação”, que está relacionado à função exercida pela inovação no 

desenvolvimento, tanto da economia quanto das organizações destacando o papel do 

empreendedor neste processo como sendo o “inovador”.  

Uma segunda base conceitual que corrobora a construção de um significado para 

inovação, que vá além da geração de produtos tecnológicos na indústria, foi desenvolvida 

dentro da corrente evolucionista por Dosi, (1988, p. 222) o qual afirma que “as inovações se 

referem fundamentalmente à procura, à descoberta, à experimentação, ao desenvolvimento, à 

imitação e à adoção de novos produtos, aos novos processos de produção e às novas formas de 

organização”. Segue-se daí que o desenvolvimento de uma inovação está além do entendimento 

do desenvolvimento ou melhoria de produtos tecnológicos pela indústria, mas pressupõem 

atividades de busca e experimentação, cujo os resultados podem gerar múltiplas inovações no 

contexto das organizações (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 

2010). 

Com a formação de uma compreensão ampla e não distorcida do que de fato é uma 

inovação, o próximo passo é dirimir os equívocos identificados na literatura sobre a utilização 

de termos: inovação – “innovation” e inovatividade – “innovativeness” (GARCIA; 

CALANTONE, 2002; QUANDT; BEZERRA; FERRARESI, 2015; SILVA; DI SERIO, 2017). 

Assim, o termo “inovação” é compreendido para os fins desta tese como um “resultado” do 

processo de implementação ou de aperfeiçoamento de algo (SCHUMPETER, 1934; 1942; DE 

SAA-PEREZ; DÍAZ-DÍAZ, 2010; SAWANG; UNSWORTH, 2011; WEEKS & 

THOMASON, 2011), podendo esta inovação assumir múltiplas tipologias (SAWHNEY; 

WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010). Por sua vez, o termo inovatividade 

está relacionado aos preditores da inovação, ou seja, as capacidades organizacionais ou as 

competência que uma organização tenha para introduzir inovação (DOTZEL; SHANKAR; 

BERRY, 2013), o que leva a uma compreensão da inovatividade como as competências 

desenvolvidas pela organização em suas dimensões as quais envolvem o gerenciamento dos 

fluxos de conhecimentos, recursos, liderança, capacidades e estratégias empresariais de forma 

a sustentar a inovação nas organizações (GARCIA; CALANTONE, 2002; CEPEDA‐
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CARRION; CEGARRA‐NAVARRO; JIMENEZ‐JIMENEZ, 2012; TSAI; YANG, 2013; 

QUANDT; BEZERRA; FERRARESI, 2015).  

O entendimento sobre o que é a inovatividade implica na necessidade de se definir 

qual será a unidade de análise. Tal unidade deve ser adotada para possibilitar a mensuração do 

quando a competência organizacional para gerenciamento dos fluxos de conhecimentos, 

recursos, liderança, capacidades e estratégias empresariais, dentre outras inovatividades no 

âmbito interno da organização, contribuem para a geração da inovação (GARCIA; 

CALANTONE, 2002; SILVA; DI SERIO, 2017). Desta forma, entende-se a unidade de análise 

como uma medida de geração de valor, a qual busca definir “o que é inovação?” “Para quem é 

inovação?” Para o consumidor, para a organização, para o mercado, para o mundo? (GARCIA; 

CALANTONE, 2002; DAMANPOUR, 2014; SILVA; DI SERIO, 2017) 

Todavia, identifica-se na literatura de inovação uma significativa quantidade de 

estudos que se propõem a mensurar o grau inovatividade, com diferentes unidades de análises, 

e até sem apresentar de forma clara, qual foi a unidade de análise que foi utilizada na condução 

do estudo (DAMANPOUR, 2014; SILVA; DI SERIO, 2017). Tanto a diversidade quanto a 

omissão da unidade de análise geram problemas de comparação e mensuração, do quanto 

determinada inovação é efetiva e o quanto, uma organização realmente é inovadora (GARCIA; 

CALANTONE, 2002). 

Estas constatações exigem a realização de um exercício reflexivo, para a construção 

das bases conceituais e práticas que irão nortear as análises que serão realizadas nesta tese. 

Assim, retoma-se ao objeto de estudo que envolve a identificação dos indicadores de 

maturidade em excelência organizacional (serão apresentados na subseção 2.2.2) como 

elementos de inovatividade e seus efeitos na geração de múltiplas inovações em MPE’s (serão 

apresentadas nesta). Desta forma, do ponto de vista micro, define-se como as unidades de 

análise de inovação à “empresa” e o “cliente” (GARCIA; CALANTONE, 2002; SAWHNEY; 

WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010). O que se busca é visualizar o 

quanto os indicadores de maturidade em excelência organizacional são capazes de sustentar as 

múltiplas inovações organizacionais no campo empírico das Micro e Pequenas Empresas – 

MPE’s (SILVA; DI SERIO, 2017). 

A decisão de se estudar inovação no contexto das MPE’s implica na busca por uma 

compreensão do que de fato é a inovação em organizações de pequeno porte que atuam em 

setores tradicionais da economia como os da indústria, comércio e serviço. O que levou a 

realização de um levantamento na literatura internacionais e nacionais dos principais achados 

sobre inovação em MPE nos últimos 15 (quinze) anos. Esse levantamento foi realizado em 
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artigos completos revisão por pares, a partir das bases de dados dos repositórios: Google 

Acadêmico; Spell - Scientific Periodicals Electronic Library (Anpad); Scientific Electronic 

Library Online – SciELO;  Esmerald; ScienceDirect (Elsevier) e Web of Science (Thomson 

Reuters Scientific), com a utilização dos seguintes termos de pesquisa: innovation, innovation 

typology, innovativeness terminology, Innovation capacity, innovative capability, SMEs, small 

firms, Business Size, Micro and Small Enterprises e os seus respectivos termos em português. 

Como resultado foram identificados 836 artigos de periódicos internacionais, dos quais apenas 

26 tratavam efetivamente de inovação em MPE’s dentro do escopo da presente tese. Na 

literatura nacional foram identificados 69 artigos revisado pelos pares, dos quis apenas 18 

tratavam efetivamente de inovação em MPE’s. 

 

Quadro 4: Inovação em MPE’s 
UNIDADE DE 

ANÁLISE 

PADRÕES DE INOVAÇÃO EM MPE FUNDAMENTAÇÃO 

Empresa / Rede A cooperação entre MPE’s contribui para o 

fortalecimento das práticas de inovação, através 

identificação de oportunidades percebida pelos 

agentes envolvidos nesse sistema. 

(HENKEL, 2006). 

Empresa A estratégias de inovação ajudam as MPE’s a criar 

capacidades selecionadas e desenvolver uma série 

de caminhos, que direta e indiretamente aumentam 

suas capacidades observáveis de inovar em 

produtos. 

(BRANZEI; 

VERTINSKY, 2006) 

Empresa MPE’s possuem uma estrutura mais aberta ao uso 

das fontes de conhecimento externo em suas 

práticas de inovação. As MPE’s não se diferem 

apenas em suas atividades inovadoras, mas também 

em suas práticas e estratégias de negócios, como a 

atitude de gerenciamento, planejamento e 

orientação externa, que eles usam para alcançar a 

inovação. 

(DE JONG; MARSILI, 

2006). 

Empresa As MPE’s que fazem uso de fontes externas de 

conhecimentos em seus processos de inovação, 

ampliam o seu potencial competitivo e as suas 

chances de se diferenciar e sobreviver no mercado. 

(LAURSEN; SALTER, 

2006); (WOERTER; 

ROPER, 2010). 

Empresa A inovação em MPE’s ocorre através das rotinas e 

processos informais que suportam e desenvolvem a 

inovação através das etapas de experimentação, 

aprendizagem e adaptação de tecnologias ou 

práticas organizacionais. 

(HIRSCH-KREINSEN, 

2008). 

Empresa O processor de inovação tradicional baseado em 

P&D não corresponde à realidade de MPE’s, as 

quais não são detentoras de recursos para inovar 

neste formato. 

(SANTAMARÍA; 

NIETO; BARGE-GIL, 

2009). 

Empresa O modelo de inovação aberta é adequado as 

características das MPE’s, devido a sua capacidade 

de aprender a partir das fontes de conhecimento 

externo.  

(VAN DE VRANDE et al. 

2009) 
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Empresa / Rede A inovação nas MPE’s ocorre de forma aberta com 

foco no modelo de rede de colaboração. 
(LEE et al. 2010). 

Empresa Novas MPE’s tendem a se beneficiem mais com a 

inovação do que as MPE’s maduras. Considerando 

o trade-off entre flexibilidade e especialização de 

recursos à medida que as empresas amadurecem, a 

flexibilidade de novas empresas pode ser mais 

benéfica para o sucesso de inovação do que a 

especialização de ativos encontrados em empresas 

estabelecidas. As MPE’s tendem a obtém mais 

benefícios da inovação em culturas mais coletivas 

do que em culturas com altos níveis de 

individualismo. 

(ROSENBUSCH; 

BRINCKMANN; 

BAUSCH, 2011). 

 Destaca-se no desenvolvimento de capacidades de 

inovação em MPE’s o importante papel dos 

sistemas de gerenciamento da qualidade. 

A inovação em MPE’s atribui um baixo nível 

agregado as atividades de P&D. 

(MARTINEZ-ROMAN; 

GAMERO; TAMAYO, 

2011). 

Empresa/Cliente A MPE’s inovadoras, mostram a habilidade de 

antecipação do mercado e foco no cliente, buscando 

inovar de forma incremental os seus produtos em 

termos de diferentes características em relação aos 

seus concorrentes, a fim de obter um produto 

superior em termos de qualidade. Os resultados da 

inovação fazem parte de sua estratégia de negócios 

e se baseiam mais no desenvolvimento de novas 

formas de atuação do que nas inovações de novos 

produtos. 

(BIGLIARDI; 

COLACINO; DORMIO, 

2011). 

Empresa/Rede/Clientes A inovação em MPE’s de serviço é desenvolvida 

através de elos de inovação que envolve 

fornecedores, clientes, os gestores organizacionais e 

o benchmarking dos concorrentes.  

(VASCONCELLOS; 

MARX, 2011). 

Empresa/Cliente As inovações nas MPE’s são geralmente realizadas 

através de modificações e melhorias em seus 

processos ou substituição por outros. Esse processo 

é realizado por meio da interação entre clientes e 

fornecedores para identificar oportunidades 

mudanças e inovação. 

As inovações em MPE’s são marcadas pelas 

diferenças e semelhanças entre os setores dentro das 

organizações de serviço e industrias de fabricação. 

(FORSMAN, 2011). 

Empresa A inovação em MPE’s não estão limitadas ao 

produto. A partir de uma visão mais abrangente da 

inovação identificou-se quatro dimensões de 

ancoragem para inovação em MPE’s que são: (1) as 

ofertas de inovação desenvolvidas pela empresa; 2) 

inovação de marketing; 3) inovação de operações e 

4) inovação de parcerias. Essas quatro dimensões 

podem ser desdobradas em outras 13 dimensões: 1) 

oferta; 2) plataforma; 3) solução; 4) clientes; 5) 

relacionamento; 6) marca; 7) processos; 8) 

organização; 9) agregação de valor; 10) rede; 11) 

cadeia de fornecimento; 12) presença e 13) 

ambiência inovadora. 

(SILVA NÉTO; 

TEIXEIRA, 2011, 2014); 

(CAPELEIRO; DE 

ARAÚJO, 2013); 

PAREDES; ALVES; DE 

ALBUQUERQUE, 2014); 

(DE OLIVEIRA et al, 

2014); GOMES et al, 

2015); (PAREDES et al, 

2015); (DE CARVALHO 

et al, 2015); (SIMÕES et 

al, 2015); (GONÇALVES 

et al, 2017). 

Empresa A inovação aberta permite as MPE’s desenvolverem 

práticas de inovação interativa e dinâmica, obtendo 

um desempenho como inovador superior, sendo este 

(PARIDA; 

WESTERBERG; 

FISHAMMAR, 2012). 
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uma fonte de competitividade pare este tipo de 

organização.  

Empresa As MPE’s geram constates inovações em seus 

processos, uma vez que possuem características 

favoráveis a inovação, devidos as suas práticas 

informais, em busca pela qualidade e aprendizado 

através das suas rotinas diária.  

As MPE’s são as que mais podem se beneficias com 

a inovação aberta, sendo uma possível fonte de 

vantagem competitiva.  

As fontes de conhecimentos externos são potenciais 

substitutos ao P&D em MPE’s. 

As fontes de conhecimento externos são 

importantes para as estratégias de negócios e 

inovação em MPE’s. 

(SILVA: DACORSO, 

2013a); 

(SILVA; DACORSO, 

2013b); 

(SILVA, G. et al, 2016). 

Empresa O tamanho da empresa não explica o nível de 

capacidade de inovação. Com exceção observou-se 

que MPE’s são mais inovadoras do que as empresas 

de médio porte em termos de liderança com a 

capacidade de orientar a inovação. 

Foram identificados sete tipos de aspectos 

intangíveis da capacidade de inovação em MPE’s: 

cultura de liderança participativa, estruturas de 

aprendizagem organizacional, clima e bem-estar na 

organização, desenvolvimento de know-how, 

restruturação, conhecimento externo e atividades 

individuais. 

(SAUNILA; UKKO, 

2014). 

Empresa A inovação e o desempenho organizacional de 

MPE’s é suportado pela liderança transformacional. 

(İŞCAN; ERSARI; 

NAKTIYOK, 2014). 

Empresa Quanto maior o nível de inovação em MPE’s, maior 

será o interesse em soft-innovations, como 

inovações de processos ou organizacionais. Essas 

inovações organizacionais têm o maior potencial, 

pois podem ajudar qualquer MPE’s, independente 

de seu setor, sendo a educação e qualificação do 

pessoal elementos de extrema importância para as 

PME inovadoras.  

(HOGEFORSTER, 2014). 

Empresa O processo de inovação ocorre em MPE’s 

independentemente da existência de atividade 

formais de P&D.  

(BERENDS et al., 2014); 

(BAUMANN; 

KRITIKOS, 2016); 

(GLOVER et al, 2016;) 

(FERNÁNDEZ-

ESQUINAS; VAN 

OOSTROM; PINTO, 

2017). 

Rede A cooperação em redes é um caminho para 

potencializar as possibilidades das MPE’s de 

inserir inovações no mercado.  

(DESIDÉRIO; 

POPADIUK, 2015) 

Empresa Desenvolve o conceito de Capital Humano Inovador 

como uma vantagem competitiva e determinante da 

inovação para as MPE’s.  

(MCGUIRK; LENIHAN; 

HART, 2015). 

Empresa Os elementos da cultura organizacional podem ser 

moldados e integrados nas estratégias das MPE’s, 

além de fornecer uma compreensão teórica e 

empírica de como esses elementos influenciam o 

desempenho da inovação nestas organizações. 

(BLOCK et al., 2015). 

Empresa O processo de inovação em MPE’s apresenta uma 

forte dependência do Know-how e das habilidades 

do empresário em reconhecer as fontes de inovação 

(SKIBIŃSKI; SIPA, 

2015). 
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que serão geradoras de vantagem competitiva. Essas 

habilidades estão relacionadas com: a comunicação 

eficiente, está preparado para mudanças, geração de 

resultados e a capacidade de aprender de forma 

contínua novos comportamentos, tecnologias e 

atividades.  

Empresa/Cliente A inovação constitui um pré-requisito necessário 

para a melhoria do desempenho competitivo de 

MPE’s. A eficiência da inovação, é resultado da 

forma como estas são disseminadas pelas MPE’s no 

mercado, sendo essa relação um antecedente 

necessário para a manutenção da vantagem 

competitiva. 

(LIAO; RICE, 2010); 

(LIAO; RICE; LU, 2015) 

Empresa As inovações de produtos em MPE’s medeiam os 

efeitos das inovações de processos e fatores 

externos, e parcialmente os efeitos de fatores 

internos sobre o desempenho destas organizações 

(VLADIMIROV, 2016). 

Empresa A capacidade de inovação é essencial para melhorar 

o desempenho e a vantagem competitiva das MPE’s 

(SULISTYO et al, 2016). 

Empresa Os fatores cognitivos mais relevantes que 

influenciam a inovação em atividades de inovação 

de MPE’s são: a “necessidade de sobrevivência" e o 

"conhecimento e experiência". Esses fatores 

indicam, respectivamente, a motivação e o 

gerenciamento do processo de inovação das MPE’s. 

(LIMA; MÜLLER, 2017) 

Empresa Os fatores organizacionais das MPE’s, como 

práticas de recursos humanos baseadas em 

compromisso, têm uma influência positiva sobre o 

clima de inovação e que o clima de inovação 

contribui para inovação aberta nestas organizações. 

Os fatores contingentes como o dinamismo 

ambiental fortalecem o efeito positivo do clima de 

inovação na inovação aberta das MPE’s. 

(POPA; SOTO-ACOSTA; 

MARTINEZ-CONESA, 

2017). 

Empresa A natureza multidimensional da capacidade 

absortiva e o equilíbrio cultural, exercem um papel 

de mediadores da inovação Exploration-

Exploitation em MPE ambidestra que atuam em 

mercados dinâmicos. 

(LIMAJ; BERNROIDER, 

2017). 

Empresa O capital intelectual em Micro, Pequenas e Médias 

Empresas, estimula o processo de inovação, 

colaborando para o desempenho e a competitividade 

destas organizações. 

(JORDÃO et al., 2017). 

Empresa A inovação em MPE, é um processo que precisa ser 

gerenciado e não ocorre como um evento isolado. A 

inovação tem como primeira etapa o diagnóstico da 

capacidade de gestão da inovação com base em seis 

recursos: recursos de desenvolvimento tecnológico, 

recursos operacionais, recursos 

interorganizacionais, recursos de gestão, recursos de 

marketing e recursos estratégicos. 

(CARNEIRO ZEN et al., 

2017). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir das evidências teóricas e empíricas, a literatura indica que o processo de 

inovação no âmbito das MPE’s está relacionado à busca por solução de problemas, com vistas, 

simultaneamente, a atender às necessidades e gerar um novo valor substancial, para a 

organização, para os seus clientes (NYSTROM; RAMAMURTHY; WILSON, 2002; 
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SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010; ZARIDIS; 

MOUSIOLIS, 2014; MCGUIRK; LENIHAN; HART, 2015). Nesta perspectiva a presente tese 

utiliza o entendimento de inovação proposto por Sawhney; Wolcott; Arroniz (2006, p. 76) que 

definem a inovação no âmbito organizacional como “a criação de um novo valor substancial 

para os clientes e a empresa, alterando criativamente uma ou mais dimensões do sistema 

organizacional”. 

A definição apresentada por Sawhney; Wolcott; Arroniz (2006), mostra-se aderente a 

realidade dos estudo sobre inovação em MPE’s uma vez que visualiza a possibilidade de captar 

a complexidade da inovação organizacional a partir de uma perspectiva ampla e 

multidimensional (SILVA NÉTO; TEIXEIRA, 2011, 2014; CAPELEIRO; DE ARAÚJO, 

2013; PAREDES; ALVES; DE ALBUQUERQUE, 2014; DE OLIVEIRA et al, 2014; GOMES 

et al, 2015; PAREDES et al, 2015; DE CARVALHO et al, 2015; SIMÕES et al, 2015; 

GONÇALVES et al, 2017), descontruindo a noção disseminada na literatura de que os grande 

determinantes da inovação são as atividades de P&D e os recursos tecnológicos e financeiros 

que estão na posse das grandes corporações, o que na verdade os atuais estudos apresentam essa 

noção como falaciosa, chegando até a mascarar os verdadeiros responsáveis pela inovação e 

competitividade das organizações (SANTAMARÍA; NIETO; BARGE-GIL, 2009; 

MARTÍNEZ-ROMÁN; ROMERO, 2013; BERENDS et al., 2014; BAUMANN; KRITIKOS, 

2016; GLOVER et al, 2016; FERNÁNDEZ-ESQUINAS; VAN OOSTROM; PINTO, 2017). 

Outro aspecto importante no conceito é a visão de “criação de um novo valor”, não 

necessariamente financeiro, tanto para o cliente quanto para empresas, o que corrobora as 

vantagens comportamentais como a cultura de inovação, o clima, liderança, o aprendizado e o 

comprometimento organizacional, atribuídas as pequenas empresas em decorrência do seu 

processo de inovação (ROTHWELL, 1989; ROTHWELL; DODGSON, 1994; HIRSCH-

KREINSEN, 2008; VAN DE VRANDE et al. 2009; PARIDA; WESTERBERG; 

FRISHAMMAR, 2012; ROSENBUSCH; BRINCKMANN; BAUSCH, 2011; SILVA: 

DACORSO, 2013a; 2013b; SAUNILA; UKKO, 2014; İŞCAN; ERSARI; NAKTIYOK, 2014; 

MCGUIRK; LENIHAN; HART, 2015; BLOCK et al., 2015; POPA; SILVA, G. et al, 2016 

SOTO-ACOSTA; MARTINEZ-CONESA, 2017; LIMA; MÜLLER, 2017; LIMAJ; 

BERNROIDER, 2017). 

Destaca-se ainda, no conceito, o papel do termo criatividade, visto como as 

habilidades, competências e capacidades de geração de ideias, no desenvolvimento e/ou 

aperfeiçoamento de serviços, produtos e processos (MCKELVIE; DAVIDSON, 2009), tendo o 

empreendedor como figura central do gerenciamento da inovação que assume características 
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mais tácitas, nas empresas de pequeno porte, estando esse processo dependente dos objetivos e 

motivações deste empreendedor (MINTZBERG, 1980; 2003; DE JONG; MARSILI, 2006; 

İŞCAN; ERSARI; NAKTIYOK, 2014; FERNÁNDEZ-ESQUINAS; VAN OOSTROM; 

PINTO, 2017). 

Este conceito de inovação proposto por Sawhney et al. (2006) mostra-se ainda alinhada 

à realidade das MPE’s, pois, consegue reduzir a ambiguidade conceitual para operacionalização 

das pesquisas nesse campo (CROSSAN; APAYDIN, 2010), determinando o que é uma 

inovação, bem como, apresentando a unidade de análise e as dimensões da inovação que devem 

ser consideradas nas pesquisas a partir da sua utilização (GARCIA; CALANTONE, 2002). Um 

ponto convergente na trajetória histórica e epistemológica  desta conceituação de inovação é a 

vinculação que Sawhney; Wolcott; Arroniz (2006) faz com conceitos de inovação propostos 

por Schumpeter, (1934; 1942) e Dosi (1988), o que mostra o papel central do empreendedor no 

processo de inovação e as possibilidade de se gerar inovação além do contexto tecnológico, ou 

seja no contexto administrativo, na visão relacional da organização e na orientação para o 

cliente (BIRKINSHAW; HAMEL; MOL, 2008; CHEN; SAWHNEY, 2010; SILVA NÉTO; 

TEIXEIRA, 2011, 2014; DAMANPOUR; ARAVIND, 2012; DE OLIVEIRA et al, 2014; 

DAMANPOUR, 2014; PAREDES et al, 2015; DE CARVALHO et al, 2015; SIMÕES et al, 

2015; GONÇALVES et al, 2017). 

Desta forma, observa-se a necessidade de se identificar um modelo capazes de 

representar o processo de inovação com base no contexto técnico-administrativo, na visão 

relacional da organização e na orientação ao cliente (BIRKINSHAW; HAMEL; MOL, 2008; 

CHEN; SAWHNEY, 2010; DAMANPOUR; ARAVIND, 2012; DAMANPOUR, 2014). 

Assim, Sawhney; Wolcott; Arroniz (2006) classificam a inovação por seu “focus” / foco (no 

que irá inovar e como irá inovar) e no “locus” / local do desenvolvimento e aplicação da 

inovação (interno e externo), as quais se estendem de uma dimensão técnico-administrativos 

com aplicação interna à organização, até uma dimenção mais externa baseada na inovação 

aberta, buscando novos conhecimentos para o processo de inovação gerando valor tanto para a 

organização quanto para o seu cliente (CHEN; SAWHNEY, 2010). Com base nessas relações 

entre “focus” e “locus”, Chen; Sawhney (2010) propõem uma construção de um quadro com 

uma visão mais abrangente para inovação organizacional (Quadro 05), sendo a base para a 

construção do modelo do Radar da Inovação.  
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Quadro 5: Focus x Locus – uma nova tipologia de inovação 
 LOCAL DO DESENVOLVIMENTO E 

APLICAÇÃO DA INOVAÇÃO (LOCUS) 

Intraorganizacional Interorganizacional  

FOCO DA 

INOVAÇÃO (FOCUS) 

No que irá inovar? 1ª Ofertas de inovação 

desenvolvidas pela 

empresa 

2ª Inovação de 

marketing 

Como irá inovar? 3ª Inovação de 

operações 

4ª Inovação de parcerias 

Fonte: Adaptado de Chen; Sawhney (2010). 

 

A primeira dimensão do modelo proposto por Chen; Sawhney (2010), consiste nas 

“ofertas de inovação desenvolvida pela organização” a qual apresenta no que a organização irá 

inovar, dentro de uma perspectiva interna. Nessa dimensão ocorrem as “ofertas de inovações” 

que consiste no lançamento de novos produtos e serviços ou na melhoria significativa dos 

existentes de forma que gerem um valor para os seus clientes (LI; ATUAHENE-GIMA; 2001; 

VASCONCELLOS; MARX, 2011). As ofertas de inovação são desenvolvidas com a “inovação 

de plataforma”, que consiste na adaptação dos meios de produção ao portfólio de produtos e 

serviços demandados pelos seus clientes (SOOD; TELLIS, 2005; BRANZEI; VERTINSKY, 

2006). Destaca-se nessa dimensão uma busca pela geração de inovações que vão além da noção 

tradicional de tecnologia, desta forma a organização pode implementar ainda, inovações de 

“solução”, que combina soluções em produtos, serviços e informações capazes de resolver um 

problema de um cliente (TULI; KOHLI; BHARADWAJ, 2007; TEECE, 2010; MARTINEZ-

ROMAN; GAMERO; TAMAYO, 2011; VASCONCELLOS; MARX, 2011). 

Com o foco em como a organização irá inovar externamente, identifica-se a segunda 

dimensão do modelo desenvolvido por Chen; Sawhney (2010), com a “inovação de marketing”, 

que consiste na identificação e satisfação das necessidades do cliente objetivando criar uma 

melhor experiência através da absorção do capital humano do próprio cliente (BIGLIARDI; 

COLACINO; DORMIO, 2011; WITELL et al, 2016). Essa dimensão gera a inovação de 

“clientes” na busca por identificar as necessidades dos clientes, bem como os novos nichos de 

mercado (TEECE, 2010; WITELL et al, 2016; CHEN, 2018), inovação de “relacionamento”, 

que aproxima a experiência do cliente com os canais de informação da organização (TEECE, 

2010; CHEN, 2018) e a inovação de “marca”, que é a forma como a organização apresenta ao 

cliente a sua identidade e valores, sendo ainda responsável pela geração de valor para a empresa 

(TEH; KAYO; KIMURA, 2008). 
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A terceira dimensão do modelo de Chen; Sawhney (2010), relaciona o como inovar 

dentro de uma perspectiva interna da organização, que resulta na “inovação de operações” que 

consiste no desenvolvimento de estruturas organizacionais, rotinas, processos e atividades 

direcionadas a oferta de produtos e serviços a um menor custo para os seus clientes 

(MINTZBERG, 1980; 2003; FORSMAN, 2011). Essa inovação possibilita o desenvolvimento 

de inovação de “processo” que consiste no mapeamento e melhoria de processos, rotinas e 

atividades buscando a eficiência e eficácia das operações da empresa (HIRSCH-KREINSEN, 

2008; DAMANPOUR; ARAVIND, 2012; HOGEFORSTER, 2014); inovação de 

“organização” que está relacionado a mudanças no direcionamento da estratégia competitiva 

da empresas, mudanças na estrutura organizacional, bem como a formação de novas parcerias 

(DE JONG; MARSILI, 2006; BIRKINSHAW; HAMEL; MOL, 2008; BIGLIARDI; 

COLACINO; DORMIO, 2011; HOGEFORSTER, 2014; DAMANPOUR, 2014; POPA; 

SOTO-ACOSTA; MARTINEZ-CONESA, 2017); e na  inovação de “valor agregado” que está 

relacionada a inovação no modelo de negócio da empresa sendo operacionalizada com o 

desenvolvimento de novos mecanismos de geração de receitas inexploradas pela organização, 

com a geração de novos preços e sistemas de pagamento, bem como novas formas de obter 

valor a partir do relacionamento com clientes e parceiros (TEECE, 2010).      

A quarta e última dimensão é resultante da questão de como inovar a partir de uma 

perspectiva externa, o que de acordo com Chen; Sawhney (2010), resulta na “inovação de 

parceria”, que consiste na busca estratégica pela ampliação do valor das relações de parcerias 

para à organização (PARIDA; WESTERBERG; FISHAMMAR, 2012). Essa inovação 

incorpora elementos conceituais da inovação aberta e de rede, que mantem um foco no 

relacionamento com os parceiros externos para o desenvolvimento de inovações tecnológicas e 

gerenciais (LEE et al. 2010; (SILVA: DACORSO, 2013a; SILVA: DACORSO, 2013b; SILVA, 

G. et al, 2016). Essa dimensão permite o desenvolvimento de inovação de “rede” através do 

estabelecimento de novas formas de diálogo com os clientes,  parceiros, e agências de fomento, 

com uso ou não de tecnologia (DREJER, 2004; LEE et al. 2010; DESIDÉRIO; POPADIUK, 

2015; WITELL et al, 2016); inovação de “cadeia de fornecimento” que consiste na adoção de 

novas soluções em conjunto com fornecedores de clientes para reduzir custos de operações e 

logística (TETHER; TAJAR, 2008; TEECE, 2010); e a inovação de “praça” que está 

relacionada com a criação novos pontos ou canais de vendas, tanto de forma individual, quanto 

compartilhando recursos com organizações parceiras, outra característica desta inovação é o 

estabelecimento de parcerias com outras organizações para a oferta de produtos e serviços e 

novos mercados (TETHER; TAJAR, 2008; JORDÃO et al., 2017). 
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O modelo (quadro 05) desenvolvido por Sawhney; Wolcott; Arroniz (2006) e Chen; 

Sawhney (2010), foi denominado de Radar da Inovação (Innovation Radar), pois ao desdobrar 

as características teóricas e empíricas das 4 (quatro) dimensões de ancoragem da inovação, 

foram identificadas a formação de 12 (doze) novas dimensões capazes de captar o efeito da 

inovação de forma sistêmica (quadro 06), com base no contexto técnico-administrativo, na 

visão relacional e na orientação ao cliente. Este modelo possibilita identificar três caracteristicas 

importantes do processo de inovação: 1) a inovação de negócio está relacionada a geração de 

um novo valor e não de coisas novas; 2) a inovação pode ocorrer em qualquer dimensão de um 

negócio; 3) a inovação é sistêmica (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; 

REMONATO; FRANCO; CHEROBIM, 2015). 

Todavia, em um estudo desenvolvido por Bachmann; Destefani (2008),  com o 

objetivo de adaptar o modelo original do Radar da Inovação de Sawhney; Wolcott; Arroniz 

(2006) à realidade das MPE’s brasileiras identificou-se a necessidade de inclusão de uma nova 

dimensão ao modelo original, que segundo os autores deveriam considerar a capacidade de 

inovação a partir de formação de um “um clima organizacional propício à inovação”, 

denominando essa dimenção de “ambiência inovadora” (BACHMANN; DESTEFANI, 2008, 

p. 9). 

Dentro de uma pespectiva conceitual, oberva-se na proposição realizada por 

Bachmann; Destefani (2008), de se incluir a dimenção “ambiência inovadora”, ao modelo 

original do radar da inovação (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; 

SAWHNEY, 2010), a existencia de um equívoco na utilização da definição dessa dimenção, 

como sendo a responsável por formar um clima favorável à inovação, entretando o modelo do 

Radar da Inovação se propoem a identificar e mensuração em uma perspectiva ampla e 

multidimencional as inovações geradas no âmbito das organizações (SAWHNEY; WOLCOTT; 

ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010). Assim, a deninição proposta por Bachmann; 

Destefani (2008) é apresentada na literatura como sendo uma capacidade de inovação 

denominada de  inovatividade, e não propriamente uma inovação (GARCIA; CALANTONE, 

2002; DOTZEL; SHANKAR; CEPEDA‐CARRION; CEGARRA‐NAVARRO; JIMENEZ‐

JIMENEZ, 2012; BERRY, 2013; QUANDT; BEZERRA; FERRARESI, 2015; SILVA; DI 

SERIO, 2017).  

Entretendo, ao observar as variáveis geradas para essa nova dimensão da inovação, 

proposta por Bachmann; Destefani (2008), e disserminada em recentes publicações em 

perídicos científicos nacionais e internacionais (SILVA NÉTO; TEIXEIRA, 2011, 2014; 

CAPELEIRO; DE ARAÚJO, 2013; PAREDES; ALVES; DE ALBUQUERQUE, 2014; DE 
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OLIVEIRA et al, 2014; GOMES et al, 2015; PAREDES et al, 2015; DE CARVALHO et al, 

2015; SIMÕES et al, 2015; GONÇALVES et al, 2017), convecionou-se nesta tese, para dirimir 

quanquer equivoco conceitual, denominar essa nova dimenção como “inovação em canais de 

conhecimento”.  

A redefinição dessa nova dimenção de inovação está amparada teoricamente, uma vez 

que a literatura considera a “inovação em canais de conhecimento” como uma forma de 

inovação aberta (VAN DE VRANDE et al. 2009; PARIDA; WESTERBERG; FISHAMMAR, 

2012; SILVA: DACORSO, 2013a; SILVA; DACORSO, 2013b), possuindo como principais 

caracteristicas captação dos canais de conhecimentos disponíveis a partir de fontes externas e 

internas à organaização como: consultorias, entidades de apoio a MPE’s, universidades, 

empresas júnior; a participação de pessoas estratégicas a organização em eventos empresariasis, 

técnico e científico no campo de atuação da MPE, busca por conhecimentos com os 

fornecedores, concorentes e clientes; aquisição de novos conhecimentos, técnicos ou não, com 

o pagamento de taxas ou royalties; e o desenvolvimento de um sistema formal no ambito da 

organização para coleta de informações junto aos funcionarios (BACHMANN; DESTEFANI, 

2008; WESTERBERG; FORSMAN, 2011; FRISHAMMAR, 2012; SILVA: DACORSO, 

2013a; SILVA; DACORSO, 2013b; SKIBIŃSKI; SIPA, 2015; SILVA et al, 2016). 

Desta forma, se apresenta um modelo complementar a proposta original do radar da 

inovação (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010), 

considerando a incorporação da dimenção de “inovação em canais de conhecimento”, de forma 

a ampliar o radar da inovação para 5 dimenções de ancoragem, que geram um total de 13 (doze) 

dimensões capazes de captar o efeito da inovação de forma sistêmica (quadro 06), com base no 

contexto técnico-administrativo, na visão relacional, inovação aberta e na orientação ao cliente, 

pela a natureza ampla das possibilidade de inovação em canais de conhecimento, essa dimenção 

ocupará um posicionamento central no modelo proposto por Chen; Sawhney (2010), 

apresentando respontas para as questões do foco da inovação, “no que inovar” e como inovar”, 

bem como abrange tanto o contexto interno, quanto o exeterna da organização. 

 

Quadro 6: Focus x Locus – ampliando o Radar da Inovação 
 LOCAL DO DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DA INOVAÇÃO 

(LOCUS) 

Intraorganizacional Interorganizacional 

 

 

 

 

 

 

No que 

irá 

inovar? 

1ª Ofertas de 

inovação 

desenvolvidas pela 

empresa 

 

1) oferta  

 

 

 

 

 

 

2ª Inovação de 

marketing 

 

4) clientes;  

5) relacionamento;  

6) marca 
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FOCO DA 

INOVAÇÃO 

(FOCUS) 

2) plataforma  

3) solução 

 

 

 

 

 

5ª Inovação em canais 

de conhecimento 

 

 

13) canais de 

conhecimento 

 

Como irá 

inovar? 

3ª Inovação de 

operações 

 

7) processos  

8) organização  

9) agregação de 

valor 

 

 

4ª Inovação de 

parcerias 

 

10) rede  

11) cadeia de 

fornecimento  

12) presença 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Sawhney; Wolcott; Arroniz (2006); Bachmann; Destefani (2008); Chen; 

Sawhney (2010).  

 

O modelo do radar da inovação com a incorporação da pespectiva da “inovação em 

canais de conhecimento” busca contribuir atravez de uma proposta ampla e multidimencional,  

que seja capaz de capatar a complexidade da inovação, reduzindo a a ambiguidade conceitual 

para operacionalização das pesquisas no campo de MPE’s. O que possibilita a formação de uma 

definição estrita de que para que algo venha a se tornar uma inovação, é necessário desenvolver 

a capacidade de questionar as formar de pensamentos existentes e substituí-las por novas (VAN 

DE VEM, 1986; KETOKIVI; ALI-YRKKO, 2010). O modelo radar da inovação por ser 

intensivo em conhecimento, apresenta ainda como característica, a existência de 

complementaridades entre as múltiplas inovações, ou seja, a melhoria contínua de uma, leva ao 

desenvolvimento de outra, o que enfatiza o caráter sistêmico e de integrativo do radar da 

inovação (FRITSCH; MESCHEDE, 2001; DAMANPOUR, F.; WALKER, R. M.; 

AVELLANEDA, 2009; FORSMAN, 2011).    

Dentro de sua base conceitual, o radar da inovação incorpora uma compreensão 

expandida da visão baseada em recursos (VBR) (BARNEY; HESTERLY, 2007; BARNEY, 

1991; CHEN; SAWHNEY, 2010), uma vez que considera a natureza evolutiva dos recursos, e 

das capacidades, que são estabelecidas através da combinação dos processos e rotinas, aos 

elementos tácitos para implementar novos recursos e competências (WANG; AHMED, 2007). 

O resultado desta dinâmica é a construção dos componentes de inovatividade, que constituem 

o fator chave para a organização inovar de uma forma ampla e multidimencional, sendo esta 

inovação, uma fonte efetiva da capacidade dinâmica para as MPE’s obterem vantagens 

competitivas frente aos seus concorrentes (VOELPEL; LEIBOLD; MAHMOUD 2004; VAN 

DE VRANDE et al. 2009; LEE et al. 2010; CHEN; SAWHNEY, 2010; TEECE, 2010; 

PARIDA; WESTERBERG; FRISHAMMAR, 2012; SAUNILA; UKKO, 2014; PARIDA; 
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WESTERBERG; FISHAMMAR, 2012; SILVA, G. et al, 2016; SULISTYO et al, 2016; SILVA 

et al, 2016; JORDÃO et al., 2017). 

Por fim, buscou-se nesta subseção construir um entendimento junto as bases 

conceituais, acerca do processo de inovação em Micro e Pequenas Empresas (MPE’s), o que 

permitiu a partir da literatura, identificar “o que é inovação” e “como ela é desenvolvida” neste 

tipo de organização. A partir desta compreensão, identificou-se na literatura um conceito de 

inovação que abrangesse a complexidade deste processo em MPE’s, o que pocibilita dirimir 

possíveis ambiguidades e discrepâncias entre a teoria e a prática, de forma que a discursão 

teórica realisada nesta subseção, venha comtribuir para a construção de uma teoria da inovação 

adequada a essas organizações. Finalmente, foi identificado a partir das evidencias teóricas e 

empíricas apresentadas no quadro 04, o modelo do radar da inovação como um construto capaz 

de captar de forma ampla e multidimencional as caracteristicas do processo de inovação em 

MPE’s.   

 

2.2 ANTECEDENTES TEÓRICOS DA INOVATIVIDADE: TQM e MGEs, 

FUNDAMENTOS TEORICOS E MODELO DE AVALIAÇÃO  

 

Dentro do escopo evolutivo dos estudos organizacionais a presente tese resgata o papel 

do gerenciamento da qualidade total (TQM), como percurso conceitual para a formação do 

ambiente capaz de gerar a inovação. O conceito de TQM foi fortemente difundido entre os 

programas nacionais de qualidade, hoje presente em vários países do mundo, no Brasil, sendo 

aplicado pela Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), o qual é baseado nos pressupostos 

advindos da gestão da qualidade total (TQM), melhoria contínua e interação sistêmica entre as 

funções organizacionais, adaptou o modelo de excelência em gestão - MEG, que surgiu 

originalmente durante o movimento da TQM na década de 1980 (DEMING; EDWARDS, 1982; 

ALGARTE; QUINTANILHA, 2000; ZAPATA-CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 2016), o 

qual buscará constituir através dos seus critérios a inovatividade em micro e pequenas empresas 

MPE’s. 

Desta forma será discutido na subseção 2.2.1. os antecedentes teóricos dos modelos de 

excelência em gestão, que teve como base teórica os conceitos de TQM, desenvolvido no 

contexto do sistema de produção japonês, que diferente do sistema de produção taylorista-

fordista,  deu um enfoque estratégico da qualidade, envolvendo de forma ampla os indivíduos 

da organização, com incentivos a aprendizagem individual, sendo direcionada para atender as 
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novas competências e rotinas organizacionais, em um contexto de disputa por mercados. Será 

apresentado o enfoque estratégico que o TQM deu a qualidade o que permitiu a sua aplicação 

tanto na indústria quanto em outros setores da economia (serviço, comércio, governo, 

instituições de ensino, empresas de consultoria), e será a presentada ainda a estrutura 

operacional os Modelos de Excelência Gerencial (MEGs) (KANJI, 2002; DALE, 2003; 

MIRANDA, 2003).  

Por fim, na subseção 2.2.2., será construido um entendimento junto as bases 

conceituais da TQM, RBV e teoria das capacidades dinâmicas, acerca dos elementos téoricos 

que constituem os critérios dos MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 2017), buscando-se identificar 

as contribuições que os elementos presentes na TQM geram para a construção de um ambiente 

adequado para o desenvolvimento de inovações no ambito organizacional. Finalmente, será 

analizada a estrutura teórica inerente ao MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 2017) destacanco em 

cada critério os elementos conceituais que abrange a complexidade da TQM em suas dimenções 

“hard” e “soft”, as quais  serão aplicadas nesta tese como elementos de inovatividade presentes 

em MPE’s (GARCIA; CALANTONE, 2002; CEPEDA‐CARRION; CEGARRA‐NAVARRO; 

JIMENEZ‐JIMENEZ, 2012; TSAI; YANG, 2013; ZENG; PHAN; MATSUI, 2015; QUANDT; 

BEZERRA; FERRARESI, 2015). 

 

2.2.1 Da Era da Qualidade aos Modelos de Excelência Gerencial - MEGS 

 

A noção de qualidade apresenta um sentido amplo, o qual é dependente do contexto, 

da disponibilidade de informações e das características culturais de quem a percebe. Sendo 

observada no senso comum, a qualidade pode ser relacionada às características ou condições 

atribuídas a pessoas, corporações, produtos e serviços de uma forma geral, o que leva a noção 

de qualidade a um patamar de aceitação ou rejeição destes. No campo da organização da 

produção o termo qualidade passa ser compreendido por uma busca utópica pela perfeição do 

processo produtivo e dos seus resultados. As caraterísticas singulares atribuídas a um produto 

e percebidas pelos seus consumidores são elementos essenciais na construção conceitual do 

entendimento de qualidade, sendo estas caraterísticas percebidas um fator essencial para 

competição entre empresas e na estruturação dos mercados atuais (CALLON; MÉADEL; 

RABEHARISOA, 2002; ALBUQUERQUE; BONACELLI, 2012). 

Para compreender o processo de evolução conceitual da qualidade no campo das 

organizações é necessário examiná-la tomando como ponto de partida a lógica dos sistemas 

produtivos. Desta forma, emergem o modelo da produção em massa, o que remete as 
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corporação taylorista-fordista e o modelo de produção japonês, tendo estes constituído os 

modelos industriais dominantes durante o século XX.  

Dentro do processo evolutivo dos construtos da gestão da qualidade destacam-se 

Garvin (1992) e Colle (1999), ambos estudaram o processo de transformação que a indústria 

japonesa vivenciou na segunda metade do século XX. Garvin (1992), apresenta a qualidade 

dividida em quatro fases sendo a (i) inspeção, o (ii) controle estatístico da qualidade, (iii) 

garantia da qualidade e a (iv) gestão da qualidade total, para o autor, estas abordagens de 

qualidade sugiram na indústria e evoluíram de forma incremental de acordo com as novas 

demandas da indústria ao longo do século XX. Colle (1999), desenvolve os seus estudos acerca 

da qualidade destacando a década de 1980, como um período crítico ao desenvolvimento desta 

abordagem, em seus estudos, ele agrupa características das análises dos fatores que 

representaram evoluções nos construtos de qualidade, os quais ele agrupa como velho e novo 

modelo de qualidade (quadro 07), estando estes relacionados aos modelos de produção 

taylorista-fordista e ao modelo de produção japonês.  

 

Quadro 7: Colle – O velho e novo modelo de qualidade 
Velho Modelo de Qualidade 

Base Teórica - Produção Taylorista-Fordista 

Novo Modelo de Qualidade 

Base Teórica - Modelo de Produção Japonês 

Direcionamento interno com foco na conformidade; 

redução de custos como parâmetro de avaliação das 

propostas de melhoria da qualidade. 

Foco no mercado e orientação para o cliente; a 

percepção do cliente é o padrão para avaliação das 

propostas de melhoria da qualidade. 

Qualidade apenas como uma das especialidades 

funcionais. 

Qualidade é um conceito suporte para a 

organização do trabalho sendo uma linguagem 

comum em toda a organização. 

Qualidade não representa um fator de competição. Qualidade como estratégia competitiva. 

Qualidade é desenvolvida apenas por especialista 

do departamento de qualidade. 

A Qualidade é desenvolvida por todos os 

funcionários e de todos os setores, sendo 

fundamental para melhorar a qualidade de cada 

processo organizacional. 

O fluxo das atividades de qualidade são: a inspeção, 

detecção de defeitos e soluções paliativas. 

Foco na prevenção como elemento de melhoria da 

qualidade; a qualidade é feita de forma integrada. 

A melhoria da qualidade envolve um ciclo de 

detectar e reparar. 

Metodologias de resolução de problemas e 

atividades de treinamento ligadas à melhoria 

contínua da qualidade são almejados nos processos 

fundamentais. 

Qualidade parte de esforços independentes, não 

possuindo integração com às demais atividades 

organizacionais. 

Qualidade integrada ao sistema de controle de 

metas, planos e ações. 

O setor de qualidade/inspeção trabalha de forma 

independente, maximizando suas próprias metas 

funcionais, às vezes à custa da empresa. 

Ênfase na cooperação interfuncional para alcançar 

os objetivos da empresa. 

Foco interno na conformidade do produto. Antecipação das necessidades do cliente. 

Adaptado de Colle (1999); Albuquerque; Bonacelli (2012). 
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A noção de qualidade tem acompanhado os processos produtivos desde os modelos de 

produção artesanal, a qual não se apresentava como uma atividade formal, sendo realizada, 

através da supervisão informal que o mestre de ofício exercia sobre os produtos manufaturados 

pelos artesões (GARVIN, 1992). Com o advento das grandes corporações fruto das duas 

revoluções industriais, o conceito de qualidade passa a exercer influência sobre a lógica da 

produção em massa, a qual era desenvolvida dentro do escopo teórico do taylorismo-fordismo, 

que tinham como princípios norteadores a administração científica, que definia uma separação 

entre o planejamento que ficaria a cargo da alta gerencia e a execução das tarefas, que seriam 

realizadas pelos operários e supervisores,  o que Zilbovicius (1999), apresenta como um 

separação entre sujeito (administração da firma) e objeto (unidade produtiva e o processo de 

produção).     

  No modelo de produção taylorista-fordista, o gerenciamento da qualidade é 

desenvolvido de acordo com que Colle (1999) denomina de velho modelo de qualidade, o qual 

era baseado apenas na avaliação de conformidade de produtos e requisitos de projetos, sendo 

as atividades de qualidade basicamente concentradas no setor de produção da indústria, com 

forte orientação interna, no qual o mercado acabava sendo negligenciado. Nesse modelo o setor 

de qualidade não tinha como atribuições pensar as especificidades do cliente e nem contribuir 

com a estratégia da empresa, uma vez que o fator de competitividade da firma tinha como foco 

único o ganho de escala e uma consequente redução dos custos de produção 

(ALBUQUERQUE; BONACELLI, 2012). 

A qualidade neste contexto evolui como uma função especializada, sedo desenvolvida 

por profissionais vinculados a um departamento de qualidade, que desempenhavam atividades 

de inspeção, sendo a qualidade realizada como um Staff dos setores de produção. Com foco na 

inspeção, a qualidade buscava reduzir os efeitos que os produtos defeituosos poderiam causar 

para os clientes, aliados a eficientes serviços de pós-vendas para amenizar os efeitos de 

possíveis defeitos, mesmo assim era evidente as limitações dos programas de controle de 

qualidade possuíam em relação ao monitoramento de problemas de qualidade, bem como na 

variação de padrões estabelecidos a priori. Sendo este ciclo de detecção e recuperação, uma 

evidente limitação ao aprendizado organizacional, pois, esse velho modelo de qualidade, tem 

seus ciclos de rotinas baseados unicamente em detectar, eliminar e corrigir defeitos, é agravado 

pela ausência de uma visão dos seus idealizadores em utilizar a qualidade como um dos 

objetivos estratégicos da organização (COLLE, 1999). 

De forma antagônica, ao ciclo fechado do velho modelo de qualidade, na década de 

1940, surgem novas abordagens teóricas como as de relações humanas, contingencial e 
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sistêmica. Essas abordagens, além de exercerem críticas ao modelo de qualidade praticado pelas 

organizações taylorista-fordista, passam a indicar uma visão mais abrangente acerca da gestão 

da qualidade, as quais são identificadas nas percepções que: os resultados de um programa de 

qualidade se refletem na redução de custos, a qualidade deveria ser desenvolvida por todos os 

indivíduas da organização, com autonomia para propor e realizar pequenos ajustes, e 

estabelecer um novo foco para a qualidade, relacionado a prevenção de defeitos e não mais só 

na inspeção (MORGAN, 1996). 

As contribuições das abordagens relações humanas, contingencial e sistêmica, que 

surgiram a partir da década de 1940, ampliam a abrangência das práticas do gerenciamento de 

qualidade e encontram aplicação nas organizações japonesas na segunda metade do século XX. 

Essa ancoragem das práticas de qualidade as novas abordagens da teoria da administração, 

somadas a caducidade do modelo taylorista-fordista, que segundo Wood (1991), tornou-se 

anacrônico frente as mudanças nos padrões de consumo e a sua incapacidade de gerar ganhos 

adicionais, contribuirão em definitivo para a formação das bases conceituais do modelo japonês 

de produção, que posteriormente vai influenciar as organizações do ocidente, com a formação 

do que Colle (1999), chama de novo modelo de qualidade (quadro 07). 

O novo modelo de qualidade apresentado por Colle (1999) embora, visto em parte da 

literatura como sendo uma evolução natural do taylorismo-fordismo (GARVIN, 1992), 

apresenta-se, mais amplo e intenso nos processos de melhoria contínua, com foco na 

lucratividade e nos objetivos da firma, e atento a concorrência e as necessidade dos clientes. 

Todavia, Cole (1999), contrapõem a esta visão da evolução da gestão da qualidade, enfatizado 

a existência de rupturas entre o velho e o novo modelo de qualidade, que é visto no novo 

enfoque estratégico da qualidade, o que passa a envolver de forma ampla os indivíduos da 

organização, com incentivos a aprendizagem individual, sendo direcionada para atender as 

novas competências e rotinas organizacionais, em um contexto de disputa por mercados. 

Cole (1999) afirma que as falácias que sustentam a formação de uma visão da gestão 

da qualidade baseada em uma estratégia de acúmulo de competências, resultando em uma lógica 

de continuidade das práticas taylorista-fordista, adaptadas a um novo cenário mercadológico, 

contrapõem e até em última análise, minimiza o processo de transformação provocado pelo 

modelo de qualidade japonês consolidados na década de 1980. O modelo de gestão da qualidade 

japonês, evidencia tanto teoricamente quanto empiricamente, rupturas com o velho modelo de 

qualidade, com uma descontinuidade tecnológica que resulta em mudança nas habilidade, 

competências e processos que predominavam na estrutura da indústria taylorista-fordista.  
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O novo modelo gerou uma reestruturação dos processos de produção, habilidades e 

competências organizacionais, levando a uma obsolescência de muitas práticas do modelo 

clássico. Essas mudanças foram absorvidas de forma lenta e descontinuada pelas firmas 

ocidentais já consolidadas, o que provocou o surgimento de novos competidores com uma 

maior capacidade de implementação das novas tecnologias, ampliando a sua participação no 

mercado, consolidado o modelo japonês como uma nova best practice global de qualidade e 

gestão na indústria (COLE, 1999; ALBUQUERQUE; BONACELLI, 2012). 

Assim como nos modelos taylorista-fordista a lógica japonesa de qualidade vai para 

além da indústria, ela envolvia um conjunto complexo de valores e padrões culturais que iriam 

para além do ambiente fabril, sendo estendido para a formação do pensamento e práticas de 

gestão, que foram utilizadas inicialmente no ambiente empresarial japonês, sendo expandido 

posteriormente para todo o mundo industrializado (NELSON, 1991; ZOLLO; WINTER, 2002).  

Na segunda metade do século XX, Cole (1999) identifica as profundas transformações 

nas práticas de qualidade da indústria americana, influenciada pela nova proposição de 

qualidade japonesa, o qual se deu de forma descontínua, em que a indústria vivenciou em 

momentos distintos a evolução deste movimento, apresentado cronologicamente. Essas práticas 

de qualidade descritas no quadro 08 não foram exclusivas da indústria norte americana, sendo 

estendida para outros setores como saúde, educação, serviços e comércio, cada um respeitando 

a sua própria dinâmica, sendo um determinante para a forma de aplicação dos modelos de 

qualidade. 

 

Quadro 8: Cronologia das práticas de gerenciamento da qualidade nos Estados Unidos da 

América - EUA 
ENTRE OS ANOS 70 ANOS 80 

Círculos de Controle da Qualidade 

Controle Estatístico de Processo 

Compromisso e Liderança da Alta Direção 

Gurus da Qualidade competindo (Juran, Deming, Crosby) 

Quebra do isolamento funcional em favor de cooperação entre funções; equipes de melhoria da qualidade; 

equipes autogeridas 

Desdobramento da Função Qualidade (QFD)  

ANOS 80 

Foco no consumidor 

Colaboração dos Fornecedores 

Melhoria contínua (Kaizen) 

Prêmio Nacional da Qualidade Malcolm Baldrige 

Parceria com clientes (co-design) e fornecedores 

Benchmarking 

ANOS 90 

Normas ISO 9000 
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Alinhamento de sistemas (recompensas alinhadas com resultados desejados, qualidade alinhada com 

objetivos do negócio) 

Desdobramento das políticas (qualidade integrada com o planejamento estratégico) 

Desdobramento de objetivos anuais em todos os níveis 

Reengenharia de Processos de Negócios (BPR) 

Adaptado de Colle (1999); Albuquerque; Bonacelli (2012). 

 

A difusão dessas inovações tecnológicas e organizacionais pelo mundo se deram 

inicialmente por meio de uma tentativa de recriação dos métodos e práticas de gestão da 

qualidade, baseando-se amplamente na aplicação dos modelos japonês (GITAHY, 2000). A 

inserção desses modelos de gerenciamento da qualidade em nível da firma, implicava um 

complexo processo de mudança cultural, alterando normas e padrões dos membros das 

organizações. Os programas de Gerenciamento da Qualidade Total – TQM, dão o start para o 

processo de mudança organizacional, que do ponto de vista gerencial levam as empresas 

reverem os seus objetivos e estratégias, frequentemente sob a orientação de algum tipo de 

diretriz normativa ligada ao novo modelo de mudança vivenciado pelas organizações. 

No desenvolvimento da abordagem da TQM, identifica-se uma importante orientação 

ao gerenciamento das organizações, o qual estabelecia padrões norteadores que ajudavam as 

organizações na identificação e avaliação das habilidade, competências e processos 

organizacionais, a partir de um modelo de referência a ser perseguido por essas organizações. 

Tais modelos de referência baseados no conceito de TQM, são apresentados por Harrison; 

Shiron (1998), Pagliuso; Cardoso (2005), como fundamentais para verificar a eficácia de uma 

organização, pois estabelece uma métrica de comparação da situação atual da organização com 

um padrão desejado. 

A ampla utilização da TQM entre as organizações no âmbito mundial, gerou uma 

necessidade de incorporar diversos interesses dos agentes (stakeholders) da organização 

envolvidos na busca pela excelência organizacional, assim além dos acionistas, outros grupos 

como os funcionários, os fornecedores, consumidores, etc., tem seus papeis considerados na 

construção dos MEGs - Modelos de Excelência Gerencial (KANJI, 2002; PESQUEUX; 

DAMAK-AYADI, 2005). Os MEGs surgiram durante o movimento da TQM na década de 

1980, caracterizado pela filosofia de constância de propósito para a melhoria de produtos e 

serviços (DEMING; EDWARDS, 1982), tendo como objetivo, avaliar as corporações quanto 

as suas práticas de gestão e seus resultados, sendo ainda um guia para difundir best practices e 

auxiliar na transmissão de conhecimentos, enfrentamento de desafios, criação de valor, e 

geração de práticas de desempenho (DALE; SMITH 1997; DALE et al, 2002; LEE; RHO; LEE, 

2003; ZAPATA-CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 2016). 
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Com o ganho de importância das aplicações da qualidade tanto na indústria quanto em 

outros setores da economia (serviço, comércio, governo, instituições de ensino, empresas de 

consultoria, etc), no transcorrer dos últimos 30 anos, foram criados vários programas para se 

premiar a qualidade em gestão, os quais reconheciam dentro de sua abrangência as organizações 

que foram capazes de alcançar níveis de qualidade reconhecidos como excelentes de acordo 

com metodologias normativas baseadas na TQM e aceitas como as melhores práticas gerenciais 

(CARTIN, 1999; MIRANDA, 2003). Esse universo dos prêmios de melhores práticas e 

excelência em gestão, forma uma verdadeira ecologia de indivíduos e organizações, com 

interesses e valores distintos, porém dando legitimidade a ideia que a aplicação de MEGs, 

geram avanços organizacionais aplicáveis em qualquer seguimento organizacional 

(ALBUQUERQUE; BONACELLI, 2012). 

Como marco inicial dos prêmios de qualidade pelo mundo apresenta-se o desenvolvido 

pelo instituto Deming Prize, sendo lançado no Japão pela Japanese Union of Scientists and 

Engineers – JUSE, na década de 50 (ALBUQUERQUE; BONACELLI, 2012). Sendo o prêmio 

Deming Prize, a inspiração para a criação de outros prêmios de qualidade pelo mundo, como 

Malcolm Baldrige National Quality Award – MBNQA, lançado nos Estados Unidos do 

América – EUA em 1987, e o prêmio European Quality Award – EQA (modelo EFQM 

Excellence), desenvolvido na Europa em 1991, estes prêmios constituem um total de 75 prêmios 

nacionais de qualidade pelo mundo, estando estes em diferentes estágios de desenvolvimento 

(TAN, 2002; LEE; RHO; LEE, 2003; BOU-LLUSAR et al, 2009) No Brasil, o prêmio de 

qualidade foi lançado no ano de 1991 como prêmio Nacional de Qualidade – PNQ, mantido 

pela Fundação Nacional de Qualidade – FNQ, que utiliza como ferramenta de diagnóstico o 

modelo de excelência em gestão MEG/PNQ, que foi adaptado ao contexto das empresas de 

grande, médio e pequeno porte do Brasil (AIDAR, 2005; 2006; SANTOS et al., 2018).   

Por fim, foram apresentadas nesta subseção as bases teóricas da gestão da qualidade 

que emergiram ao longo do século XX, entre as quais destacam-se as contribuições das escolas 

taylorista-fordista e do sistema de produção japonês, as quais foram resumidas com o quadro 

09, o qual agrupa os pressupostos teóricos destas abordagens na construção da TQM, e no 

desenvolvimento dos prêmios nacionais de qualidade, que formaram as bases para os modelos 

de excelência em gestão, sendo este modelo um dos pilares teóricos utilizado nesta tese. 

 

Quadro 9: Da Era da Qualidade aos Modelos de Excelência Gerencial - MEGS 
ABORDAGEM ASPECTOS TEÓRICOS FUNDAMENTAÇÃO 

QUALIDADE  . Qualidade dividida em quatro 

fases: inspeção, controle 

(DEMING; EDWARDS, 1982); 
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estatístico da qualidade, garantia 

da qualidade e a gestão da 

qualidade total. 

. Modelo de produção taylorista-

fordista – velho modelo de 

qualidade: baseado na avaliação 

de conformidade de produtos e 

requisitos de projetos, sendo as 

atividades de qualidade 

basicamente concentradas no 

setor de produção da indústria, 

com forte orientação interna.  

. Modelo de produção japonês – 

novo modelo de qualidade: novo 

enfoque estratégico da 

qualidade, o que passa a 

envolver de forma ampla os 

indivíduos da organização, com 

incentivos a aprendizagem 

individual, sendo direcionada 

para atender as novas 

competências e rotinas 

organizacionais, em um 

contexto de disputa por 

mercados. 

(NELSON, 1992); (GARVIN, 

1992); (COLLE, 1999); 

(GITAHY, 2000); (ZOLLO; 

(WINTER, 2002); 

(ALBUQUERQUE; 

BONACELLI, 2012). 

GERENCIAMENTO DA 

QUALIDADE TOTAL - TQM 

. Baseado no modelo de 

produção japonês 

. Orientação ao gerenciamento 

das organizações, o qual 

estabelece padrões norteadores 

que ajudam as organizações na 

identificação e avaliação das 

habilidade, competências e 

processos organizacionais, a 

partir de um modelo de 

referência a ser perseguido por 

essas organizações; 

. Tem seus princípios 

considerados na construção dos 

MEGs - Modelos de Excelência 

Gerencial 

(DEMING; EDWARDS, 1982); 

(DALE; SMITH 1997); (COLLE, 

1999); (CARTIN, 1999); 

(HARRISON; SHIRON, 1999); 

(KANJI, 2002);  

(DALE et al, 2002); (MIRANDA, 

2003); (PAGLIUSO; CARDOSO, 

2005); (ALBUQUERQUE; 

BONACELLI, 2012); (ZAPATA-

CANTU; DELGADO; 

GONZALEZ, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELOS DE EXCELÊNCIA 

GERENCIAL – MEGs 

. Baseado no modelo de 

produção japonês; 

. A sua construção conceitual 

tem como base os princípios e 

metodologias normativas 

baseadas no TQM, sendo 

mensurado com a aplicação dos 

Modelos de Excelência 

Gerencial - MEGs; 

. Os MEGs como modelo é 

capaz de construir um ambiente 

de excelência em gestão, que por 

sua vez torna-se favorável ao 

desenvolvimento da inovação 

organizacional. Os MGEs são 

aplicados com o objetivo de 

captar as práticas de TQM, no 

(DEMING; EDWARDS, 1982); 

 (DALE; SMITH 1997); 

(COLLE, 1999); (DALE et al, 

2002); (TAN, 2002); (GARCIA; 

CALANTONE, 2002); (AIDAR, 

2005; 2006); (BOU-(LLUSAR et 

al, 2009); LEE; RHO; LEE, 

2003); (BOU-LLUSAR et al, 

2009) 

 (ALBUQUERQUE; 

BONACELLI, 2012); (CEPEDA‐

CARRION; CEGARRA‐

NAVARRO; JIMENEZ‐

JIMENEZ, 2012); (TSAI; YANG, 

2013); (ZAPATA-CANTU; 

DELGADO; GONZALEZ, 

2016); (SANTOS et al., 2018). 
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contexto dos prêmios nacionais 

de qualidade de mais de 75 

países, incluindo os prêmios 

Malcolm Baldrige National 

Quality Award – MBNQA 

(EUA), European Quality 

Award – EQA (modelo EFQM 

Excellence - Europa) e o Prêmio 

Nacional da Qualidade – PNQ 

(Brasil); 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Discutiu-se neste tópico os antecedentes teóricos dos modelos de excelência em 

gestão, que teve como base teórica os conceitos de qualidade e gerenciamento da qualidade 

total (TQM), desenvolvido no contexto do sistema de produção japonês, que diferente do 

sistema de produção taylorista-fordista,  deu um enfoque estratégico da qualidade, envolvendo 

de forma ampla os indivíduos da organização, com incentivos a aprendizagem individual, sendo 

direcionada para atender as novas competências e rotinas organizacionais, em um contexto de 

disputa por mercados. Esse enfoque estratégico que a TQM deu a qualidade permitiu a sua 

aplicação tanto na indústria quanto em outros setores da economia (serviço, comércio, governo, 

instituições de ensino, empresas de consultoria), o que possibilitou a criação de programas 

nacionais para se premiar a qualidade em gestão, tendo como estrutura operacional os Modelos 

de Excelência Gerencial – MEGs (KANJI, 2002; DALE, 2003; MIRANDA, 2003),  que a sua 

aplicação permite a organização desenvolver uma orientação ao cliente, incentivar o trabalho 

em equipe, a melhoria contínua, e a mudança organizacional, além de ser um modelo intensivo 

em conhecimento (PERDOMO-ORTIZ; GONZÁLEZ-BENITO; GALENDE, 2006; BON; 

MUSTAFA, 2013; ZAPATA-CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 2016; PSOMAS; 

KAFETZOPOULOS; GOTZAMANI, 2018).  

 

2.2.2 Inovatividade Baseada nos Princípios da TQM: Conceitos e Modelos 

 

Dentro do escopo teórico da gestão da qualidade os Modelos de Excelência Gerencial 

– MEGs), foram desenvolvidos com base nos conceitos de gestão da qualidade total (TQM 

(BOU-LLUSAR et al, 2009), que expandiu a visão da qualidade de um atributo unidimensional 

de um produto para um recurso estratégico da organização (PERDOMO-ORTIZ; GONZÁLEZ-

BENITO; GALENDE, 2006). Desta forma, Bou-Llusar et al (2009), define a TQM, como uma 

abordagem de gerenciamento caracterizada por princípios que orientam a forma como a 

organização aprende, conduz as estratégias, desenvolver e aloca os recursos, estabelecer as 
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rotinas e processos, de forma que, quando desenvolvido de forma sistêmica, conduzirá a 

organização a um desempenho superior.     

O conceito de TQM, proposto por Bou-Llusar et al (2009), apresenta três pontos 

principais. O primeiro ponto apresenta duas categorias que a TQM pode assumir, uma 

caracteriza-se por uma (i) dimensão social (Soft TQM), que estão centradas na função de 

gerenciamento de pessoas, com ênfase no papel central do líder, no trabalho em equipe, na 

gestão do conhecimento e no trabalho em equipe, e a outra categoria trata de uma (ii) dimensão 

técnica (hard TQM), que reflete uma orientação as operação, modelos de produção, melhoria 

contínua das rotinas e processos, bens e serviços com foco no cliente (WILKINSON, 1992; 

RAHMAN, 2004; RAHMAN; BULLOCK, 2005; BOU-LLUSAR et al, 2009; ZENG; PHAN; 

MATSUI, 2015; ZAPATA-CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 2016). Um segundo ponto do 

conceito de TQM, está relacionado a indissociabilidade entre as dimensões sociais e técnicas 

da TQM, bem como dos conceitos fundamentais que as constituem, elas devem estar inter-

relacionadas suportando-se mutuamente (FLYNN; SCHROEDER; SAKAKIBARA, 1994; 

BOU-LLUSAR et al, 2009). E o terceiro ponto, está relacionado ao pressuposto que a TQM 

fornece um valor superior ao cliente, uma vez que busca identificar as necessidades expressas 

e tácitas destes clientes, além de possibilitar a organização desenvolver a capacidade de resposta 

as mudanças do mercado, por meio do ganho de eficiência, resultado das práticas de melhoria 

contínua (POWELL, 1995; KAYNAK, 2003; BOU-LLUSAR et al, 2009).         

Dentro desta perspectiva, os MEGs, com um modelo  alicerçado na TQM (BOU-

LLUSAR et al, 2009), apresentam uma orientação ao cliente, ao trabalho em equipe, a melhoria 

contínua, e a mudança organizacional (PERDOMO-ORTIZ; GONZÁLEZ-BENITO; 

GALENDE, 2006), além de ser um modelo intensivo em conhecimento (BOU-LLUSAR et al, 

2009; PSOMAS; KAFETZOPOULOS; GOTZAMANI, 2018), o que possibilita realizar a 

captura de recursos em modelos organizacionais distinto, os reconfigurando a partir do 

estabelecimento das rotinas e processos na organização (KIM; KUMAR; KUMAR, 2012). 

Os MEGs, foram introduzidos inicialmente como um conjunto de best practices, que 

orientavam a execução dos prêmios de gerenciamento da qualidade total como o Prêmio 

Malcolm Baldrige National Quality Award – MBNQA, lançado nos Estados Unidos da 

América e o Prêmio European Quality Award – EQA (modelo EFQM Excellence), 

desenvolvido na Europa (BOU-LLUSAR et al, 2009). Os MEGs, desenvolvidos nestes prêmios 

seminais, foram difundidos tanto para os demais prêmios nacionais de qualidade existentes, 

quanto foram incorporados como práticas de TQM no âmbito organizacional (ZAPATA-

CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 2016). Essa intensiva disseminação dos MEGs foi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527314002230#bib77
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possível a partir da formação de uma robusta infraestrutura desenvolvida por diversos agentes 

organizacionais (empresas, governo, universidades, organizações de pesquisa e consultores), 

que seriam responsáveis pela identificação e compartilhamentos de best practices 

(ALBUQUERQUE; BONACELLI, 2012), que de acordo com Cole (1999), apresentam 

características como uma significativa aderência as práticas de gestão já estabelecidas nas 

empresas.  

Na formação das bases teóricas dos MEGs identifica-se elementos conceituais 

advindos das teorias da qualidade como o TQM (COLE, 1999; ALBUQUERQUE; 

BONACELLI, 2012); da visão baseada em recursos – VBR, através do desenvolvimento e 

gerenciamento da base heterogênea dos recursos e capacidades organizacionais (PENROSE, 

1959; 2006; BARNEY, 1991; RUIZ-CARRILLO; FERNÁNDEZ-ORTIZ, 2005; BARNEY; 

HESTERLY, 2007; ZAPATA-CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 2016); e em estudos 

recentes observa-se elementos das capacidades dinâmicas, uma vez que este modelo auxilia a 

liderança de qualidade em criar, estender ou modificar a base de recursos da organização, 

devido ao seu foco em melhoria contínua, conhecimento e inovação (ZAPATA-CANTU; 

DELGADO; GONZALEZ, 2016; RUIZ-MORENO et al., 2016; PSOMAS; 

KAFETZOPOULOS; GOTZAMANI, 2018).        

A adesão dos MEGs aos processos e rotinas organizacionais demonstram a capacidade 

do modelo em abarcar as várias dimensões da gestão empresarial contempladas na abordagem 

da TQM, com o incremento das capacidades de aprendizado sendo convertidas na criação e/ou 

melhoria de processos e rotinas organizacionais (COLE, 1999; ALBUQUERQUE; 

BONACELLI, 2012; RUIZ-MORENO et al., 2016). A construção das capacidades de 

aprendizado organizacional se efetivam através da aplicação do conceito de melhoria contínua, 

do trabalho em equipe e da orientação ao cliente (BESSANT, 2003; PERDOMO-ORTIZ; 

GONZÁLEZ-BENITO; GALENDE, 2006; ZAPATA-CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 

2016), uma vez que os MEGs tem como objetivo simplificar o aprendizado organizacional, 

sendo várias técnicas presentes nesta abordagem relacionadas à sistemática de construção e/ou 

aperfeiçoamento dos recursos internos da organização, das capacidades de aprendizado e da 

melhoria contínua dos processos e rotinas organizacionais (BARNEY, 1991; DOSI; NELSON; 

WINTER, 2002; BARNEY; HESTERLY, 2007; ZAPATA-CANTU; DELGADO; 

GONZALEZ, 2016; PSOMAS; KAFETZOPOULOS; GOTZAMANI, 2018).  

 Essa visão multidimensional que a literatura apresenta acerca dos critérios presentes 

nos MEGs, formatam uma visão dominante da TQM, como princípios orientadores ou 

conceitos fundamentais, que incorporam a forma como a organização deve operar, e que quando 
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unidos, conduz a organização a um desempenho superior (BOU-LLUSAR et al, 2009).  Embora 

identifique-se algumas diferenças entre estes elementos conceituais da TQM, a literatura tende 

a concentrar-se, ou nos aspectos técnicos (hard) ou mais em aspectos sociais (soft) dos MEGs. 

Desta forma, identifica-se os critérios que constituem os MEGs divididos entre as duas grandes 

dimensões da TQM "hard " e " soft ", estando a dimensão   hard relacionada aos critérios mais 

técnicos dos MEGs (gestão de processos e foco no cliente para possibilitar a melhoria constante 

dos bens e serviços de forma atender as suas necessidades), enquanto a dimensão soft está 

relacionada aos atributos sociais e comportamentais dos TQM (liderança, gerenciamento de 

pessoas e estratégias), essa classificação tem sido adotada em diversos estudos (PRAJOGO; 

SOHAL, 2004; RAHMAN, 2004, RAHMAN; BULLOCK, 2005; LEWIS; FAI PUN; LALLA, 

2006; BOU-LLUSAR et al, 2009; ZENG; PHAN; MATSUI, 2015).  

A aplicação dos fatores de gerenciamento da qualidade total, que compõem as 

dimensões hard e soft dos MEGs, permite a formação de um ambiente organizacional adequado 

ao desenvolvimento de novas ideias e a identificação e resolução de problemas de maneira 

inovadora (CHATMAN; CHA, 2003; TSAI; YANG, 2013; ZENG; PHAN; MATSUI, 2015), 

além de permitir que a liderança organizacional aloque os recursos e capacidades necessárias  

para a criação e melhoria de produtos, serviços, processos e estratégias de gestão, quanto ao 

desenvolvimento da TQM (DALE et al, 2002; KANJI, 2002; ZAPATA-CANTU; DELGADO; 

GONZALEZ, 2016; PSOMAS; KAFETZOPOULOS; GOTZAMANI, 2018). Em síntese, os 

MEGs a partir das duas dimensões hard e soft, estimulam o desenvolvimento de 

comportamentos inovador no âmbito das organizações, através das suas práticas de excelência 

que permitem o desenvolvimento dos elementos de inovatividade sendo estes os antecessores 

da inovação no âmbito das organizações (GARCIA; CALANTONE, 2002; CEPEDA‐

CARRION; CEGARRA‐NAVARRO; JIMENEZ‐JIMENEZ, 2012; TSAI; YANG, 2013; 

QUANDT; BEZERRA; FERRARESI, 2015). 

Uma vez conceituado TQM e aprestado teoricamente a sua influência na construção 

dos MEGs (LEE; RHO; LEE, 2003; BOU-LLUSAR et al., 2009), é importante destacar na base 

conceitual desta tese, as dimensões que constituem os MEGs dos prêmios nacionais de 

qualidade MBNQA (EUA), EFQM (Europa) e PNQ (Brasil), de forma a identificar em sua 

estrutura os principais critérios aplicados bem como a real aderência destes modelos ao conceito 

de TQM (SANTOS et al., 2018). Assim, o quadro 10, foi construído com base no framework 

desenvolvido por Bou-Llusar et al (2009), que relaciona os critérios de adjudicação dos MEGs 

aos conceitos fundamentais da TQM, ao qual foi acrescentado os critérios do MEG, aplicado 

nas empresas brasileiras pela Fundação Nacional da Qualidade – FNQ, o qual foi constituído 
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através da incorporação dos critérios de diversos prêmios, o que Aidar (2006), qualifica como 

antropofágico. 

 

Quadro 10: Estruturas dos MEGs baseadas em TQM 
MBNQA (EUA) EFQM (EUROPA) PNQ/FNQ (BRASIL) 

Critérios de 

Excelência 

Referência da 

TQM 

Critérios de 

Excelência 

Referência 

da TQM 

Critérios de 

Excelência 

Referência da 

TQM 

 

 

 

 

Liderança 

(Soft TQM) 

(ANDERSON 

ET AL., 1995; 

POWELL, 

1995; 

TUMMALA; 

TANG, 1996; 

SILA; 

EBRAHIMPOU

R, 2002; 

MBNQA, 

2017). 

 

Liderança 

(Soft TQM) 

(ANDERSO

N ET AL., 

1995; 

POWELL, 

1995; 

TUMMALA

; TANG, 

1996; SILA; 

EBRAHIMP

OUR, 2002; 

EFQM, 

2017). 

 

 

 

Liderança 

(Soft TQM) 

(ANDERSON 

ET AL., 1995; 

POWELL, 

1995; 

TUMMALA; 

TANG, 1996; 

SILA; 

EBRAHIMPO, 

2002; 

VACCARO et 

al., 2012; 

DENTI; 

HEMLIN, 2012; 
FNQ, 2014; 

2017). 

 

Planejamento 

estratégico 

(Soft TQM) 

 

 (POWELL, 

1995; 

TUMMALA; 

TANG, 1996; 

MBNQA, 

2017). 

Política e 

estratégia 

(Soft TQM) 

 

(POWELL, 

1995); 

(TUMMAL

A; TANG, 

1996; 

EFQM, 

2017) 

 

Estratégia e 

Plano 

(Soft TQM) 

 

(POWELL, 

1995; 

CABRAL, 

2007; OKE et 

al., 2012; FNQ, 

2014; 2017) 

 

 

 

Atenção ao 

cliente e ao 

mercado 

(hard TQM) 

(ANDERSON 

ET AL., 1995; 

POWELL, 

1995; 

TUMMALA; 

TANG, 1996; 

SILA; 

EBRAHIMPOU

R, 2002; 

MBNQA, 

2017). 

Resultados 

do cliente 

(Customer 

results) 

(ANDERSO

N ET AL., 

1995; 

POWELL, 

1995; 

TUMMALA

; TANG, 

1996; SILA; 

EBRAHIMP

OUR, 2002; 

EFQM, 

2017) 

 

 

 

 

 

Cliente 

(hard TQM) 

 

 

(POWELL, 

1995; 

BESSANT, 

2003; 

ZAPATA-

CANTU; 

DELGADO; 

GONZALEZ, 

2016; FNQ, 

2014; 2017) 

 

 

 

 
Resultados 

da 

sociedade 

(Society 

results) 

(BOU-

LLUSAR, J. 

C. et al, 

2009; 

EFQM, 

2017) 

 

Sociedade 

(hard TQM) 

(BOU-

LLUSAR, J. C. 

et al, 2009; 

FNQ, 2014; 

2017) 

 

Medição, 

análise e 

gerenciamento 

de 

conhecimento 

(Soft TQM) 

 

(POWELL, 

1995; 

TUMMALA; 

TANG, 1996; 

SILA; 

EBRAHIMPOU

R, 2002; 

MBNQA, 

2017).  

Parceria e 

recursos 

(hard TQM) 

 

(ANDERSO

N ET AL., 

1995;  

POWELL, 

1995; 

EFQM, 

2017) 

 

 

 

Informação e 

Conhecimento 

(Soft TQM) 

(ABECASSIS-

MOEDAS; 

BENGHOZI, 

2012; 
BROCKMAN 

et al., 2012; 

LIAO et al., 

2012; FNQ, 

2014; 2017) 
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Pessoas 

(Soft TQM) 

 

(ANDERSO

N ET AL., 

1995; 

POWELL, 

1995; 

TUMMAL; 

TANG, 

1996; SILA; 

EBRAHIMP

OUR, 2002; 

EFQM, 

2017). 

Pessoas 

(Soft TQM) 

 

BORNAY-

BARRACHINA 

et al., 2012; 

MIERES et al., 

2012; DOTZEL; 

SHANKAR; 

BERRY, 2013; 

FNQ, 2014; 

2017). 

 

 

Gerenciamento 

de processos 

(hard TQM) 

 

(ANDERSON 

ET AL., 1995; 

POWELL, 

1995; 

TUMMALA; 

TANG, 1996;  

SILA; 

EBRAHIMPOU

R, 2002; 

MBNQA, 

2017). 

Processos, 

Produtos e 

serviços 

(hard TQM) 

 

  

 

 

(TUMMAL

A; TANG, 

1996; 

EFQM, 

2017). 

 

 

Processos 

(hard TQM) 

 

 

 

(SHEU; LEE, 

2011; 

RUBERA; 

KIRCA, 2012; 

KIM; KUMAR; 

KUMAR, 2012; 

FNQ, 2014; 

2017). 

 

 

 

 

Foco na força 

de trabalho 

(ANDERSON et 

al., 1995; SILA; 

EBRAHIMPOU

R, 2002;  

POWELL, 

1995; 

TUMMALA; 

TANG, 1996; 

MBNQA, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultados 

das Pessoas 

(People 

results) 

(BOU-

LLUSAR, J. 

C. et al, 

2009; 

EFQM, 

2017) 

  

 

 

Resultados 

(result 

excellence) 

(ANDERSON et 

al., 1995; 

MBNQA, 

2017). 

Principais 

resultados 

de 

desempenho 

(Key 

performance 

results) 

 

(ANDERSO

N et al., 

1995; 

EFQM, 

2017) 

 

 

Resultados 

(result 

excellence) 

(ANDERSON 

et al., 1995; 

AUTANT-

BERNARD et 

al., 2010; FNQ, 

2014; 2017). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Bou-Llusar et al (2009). 

 

Os MGEs que foram desenvolvidos dentro do contexto dos prêmios de qualidade 

MBNQA e EFQM (LEE; RHO; LEE, 2003; BOU-LLUSAR et al., 2009), exerceram uma 

importante influencia na definição dos critérios que constituiriam o  MGE/PNQ/FNQ (AIDAR 

2006; FNQ, 2014; 2017; SANTOS et al., 2018). Ao observar o quadro 10, identificam-se nos 

três modelos de MGE’s críterios aderentes tanto as dimenção social (Soft TQM), que estão 

centradas nas estratégias, na função de gerenciamento de pessoas, com ênfase no papel central 
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do líder, no trabalho em equipe, na gestão do conhecimento e no trabalho em equipe, quanto 

em sua dimensão técnica (hard TQM), que reflete uma orientação as operação, modelos de 

produção, melhoria contínua das rotinas e processos, bens e serviços com foco no cliente 

(RAHMAN, 2004; RAHMAN; BULLOCK, 2005; BOU-LLUSAR et al, 2009; ZENG; PHAN; 

MATSUI, 2015; ZAPATA-CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 2016; SANTOS et al., 2018). 

Apesar destes modelos dos prêmios de qualidade não apresentem uma natureza 

prescritiva, existem evidências empíricas da influência exercida, tanto pelos critérios presentes 

na dimensão mais técnica do modelo (hard TQM), quanto pelos critérios sociais (Soft TQM), 

nos resultados de excelência alcançados pelas organizações (RAHMAN; BULLOCK, 2005; 

BOU-LLUSAR et al, 2009). É importante destacar que nos três modelo existe uma 

complementariedade entre os critérios, ou seja, os critérios de TQM técnico, são 

complementados pelos critérios de TQM sociais (CURKOVIC, 2000; LEE; RHO; LEE, 2003; 

ZENG; PHAN; MATSUI, 2015), sendo que em todos os MGEs apresentados (quadro 10), o 

critério que trata da estratégia exerce a função de integração entre os critérios, de forma que 

esse critério estabelece as estratégias organizacionais levando em conta: as necessidades dos 

clientes e as demandas sociais; os conhecimentos, habilidades e competências dos líderes e dos 

funcionários; as capacidade operacional da organização adequando e desenvolvendo novos 

recursos, rotinas e processos (POWELL, 1995; REINER,2002; LEE; RHO; LEE, 2003; 

CABRAL, 2007; BOU-LLUSAR et al, 2009; OKE et al., 2012; SANTOS et al., 2018). Por fim, 

a interação entre as dimensões hard e soft, leva as organizações a resultados de excelência em 

gestão o que gera vantagem competitiva (VASCONCELOS; CYRINO, 2000; BOU-LLUSAR 

et al, 2009; ZAPATA-CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 2016; SANTOS et al., 2018). Essas 

evidencias, podem ser confirmada na literatura à partir dos resultados de ensaios teóricos e 

pesquisas empíricas, que os critérios de TQM presentes nos MGEs, geram à melhoria contínua, 

o aprendizado organizacional e o desenvolvimento das capacidades dinâmicas, sendo estes 

critérios importantes preditores da inovação organizacional e da vantagem competitiva 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000; QUANDT; BEZERRA; FERRARESI, 2015; ZENG; 

PHAN; MATSUI, 2015; ZAPATA-CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 2016; RUIZ-

MORENO et al., 2016 KAFETZOPOULOS; GOTZAMANI, 2018; SANTOS et al., 2018). 

Por conseguinte, considerando as características similares entre os MGEs (quadro 10), 

bem como o campo de estudo desta tese, como sendo constituído por MPE’s brasileiras, serão 

adotados como preditores da inovação os critérios adotados pelo MGE/PNQ/FNQ 

(inovatividade) (FNQ, 2014; 2017; SANTOS et al., 2018), uma vez que estes críterios já são 

aplicado ao diagnóstico de alinhamento das práticas de TQM em MPE’s participantes dos 
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prêmio de qualidade em gestão, promovido anualmente pela Fundação Nacional de Qualidade 

(FNQ), o que simplifica a adequanção semântica das varíáveis que irão compor os críterios, 

estando estes alinhados ao contexto das MPEs brasileiras, além de constituir a referência 

predominante para avaliar as práticas de TQM destas organizações (AIDAR, 2005; 2006; 

SANTOS et al., 2018). Desta forma, será apresendo um quadro com a estrutura conceitual deste 

MGE/PNQ/FNQ (AIDAR, 2005; 2006; FNQ, 2014; 2017; SANTOS et al., 2018), o que 

possibilitará a contrução de evidências teóricas para justificar o uso nesta tesa destes crítérios 

como preditores da inovação em MPE’s (quadro 11) e validá-los empíricamante. 

 

Quadro 11: Modelo de Excelência em Gestão – MEG/PNQ/FNQ 
Critérios de 

Excelência 

Caracteristicas Conceituais dos Critérios de 

TQM Presentes no MEG PNQ/FNQ  

Capacidade 

Dinâmicas 

Desenvolvidas 

Referências 

Liderança 

(Soft TQM) 
Liderança comprometida e visionária 

estimulam: o desenvolvimento de uma cultura 

de excelência que estimule a criatividade; 

encorajam e gerenciam ideias diferentes; e 

desenvolvem a comunicação aberta e os debates 

de novas ideias com a sua equipe. Estabelece 

mecanismos de governança e avalia o 

desempenho.   

 

Recursos envolvidos: visão organizacional, 

cultura e valores da organização, motivação, 

estrutura de liderança, comunicação e 

colaboração. 

 

 

Capacidade de 

detecção e 

captura: 

relacionada com 

a melhoria do 

aprendizado e 

desenvolvimento 

da inovação. 

(ANDERSON ET 

AL., 1995; 

POWELL, 1995; 

TUMMALA; 

TANG, 1996; 

SILA; 

EBRAHIMPO, 

2002; SOHAL, 

2003; 2004; 

ELLONEN; 

JANTUNEN; 

KUIVALAINEN, 

2011; VACCARO 

et al., 2012; 

TEECE, 2007; 

DENTI; HEMLIN, 
2012; WONG; 

LEE, 2014; SILVA 

et al., 2016; 

SINHA; GARG; 

DHALL, 2016; 

FNQ, 2014; 2017; 

KUMAR; 

SHARMA, 2017; 

SANTOS et al., 

2018). 
Estratégias e 

Planos 

(Soft TQM) 

Esse critério assume o papel de integração 

sistêmica entre os demais critérios, assumindo 

o papel formulação e implementação das 

estratégias. 

A missão e visão de refletir nas prioridades 

estratégicas da organização. 

As estratégias devem considerar: as 

necessidades dos clientes, as demandas sociais, 

os conhecimentos, habilidade e competências 

dos líderes e funcionários, a capacidade 

operacional da organização adequando e 

desenvolvendo novos recursos, rotinas e 

processos. 

Capacidade de 

detecção e 

captura e 

reconfiguração: 

resulta em: 

sensibilização 

ambiental, 

apreensão 

organizacional, 

inovação 

estratégica. 

(POWELL, 1995; 

PRAJOGO; 

SOHAL, 2003; 

2004; CABRAL, 

2007; TEECE, 

2007; ELLONEN; 

JANTUNEN; 

KUIVALAINEN, 

2011; OKE et al., 

2012; TALIB; 

RAHMAN; 

QURESHI, 2013; 

WONG; LEE, 
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O planejamento da empresa assume o papel de 

mecanismo de indução a qualidade e inovação. 

 

Recursos envolvidos: planejamento estratégico, 

inteligência competitiva. 

2014; SILVA et al., 

2016; FNQ, 2014; 

2017; SANTOS et 

al., 2018) 

Cliente 

(Hard TQM) 

Imagem e conhecimento do negócio e 

relacionamento com o cliente. 

 

 

 

Recursos envolvidos: canal de comunicação 

com o cliente, feedback do cliente, 

gerenciamento de reclamações, gerenciamento 

de soluções. 

Capacidade de 

detecção: 

Resulta na 

identificação das 

necessidades de 

novos produtos e 

serviços, 

avaliação de 

satisfação do 

cliente. 

(SOHAL, 2003; 

2004; TEECE, 

2007; ELLONEN; 

JANTUNEN; 

KUIVALAINEN, 

2011; 

ABECASSIS-

MOEDAS; 

BENGHOZI, 2012; 
BROCKMAN et 

al., 2012; 

LIAO et al., 2012; 

SILVA et al., 2016; 

SINHA; GARG; 

DHALL, 2016; 

FNQ, 2014; 2017; 

SANTOS et al., 

2018) 
Sociedade 

(Hard TQM) 

As políticas da empresa devem estar 

comprometidas com a excelência ambiental e a 

responsabilidade com a sociedade. 

Os gerentes devem planejar a estratégia para 

contribuir com a comunidade e o meio 

ambiente, promovendo o desenvolvimento 

social;  

 

Recursos: estratégias, certificação e relatório de 

reponsabilidade social corporativa. 

Capacidade de 

captura 

 

Resulta na 

transformação 

organizacional 

para responder 

às necessidades 

sociais e aos 

desafios 

ambientais. 

(TEECE, 2007; 

BOU-LLUSAR, J. 

C. et al, 2009; 

ELLONEN; 

JANTUNEN; 

KUIVALAINEN, 

2011; SILVA et al., 

2016; FNQ, 2014; 

2017; SANTOS et 

al., 2018). 

Informação e 

Conhecimento 

(Soft TQM) 

A organização intensiva em conhecimento, 

agrega a sua vocação empreendedora a 

capacidade de inovar.  

O gerenciamento dos sistemas de informação, 

dos ativos intangíveis e do conhecimento 

produz desempenho superior, sendo uma fonte 

de vantagem competitiva.     

 

Recursos envolvidos: sistemas de informação 

tecnológica, baco de dados, gestão da 

informação, propriedade intelectual 

Capacidade de 

detecção: 

Resulta em 

resposta às 

necessidades do 

mercado 

(SOHAL, 2003; 

2004; TEECE, 

2007; PRAJOGO; 

ELLONEN; 

JANTUNEN; 

KUIVALAINEN, 

2011; 

ABECASSIS-

MOEDAS; 

BENGHOZI, 2012; 
BROCKMAN et 

al., 2012; 

LIAO et al., 2012; 

WONG; LEE, 

2014; SILVA et al., 

2016; FNQ, 2014; 

2017; SANTOS et 

al., 2018) 
Pessoas 

(Soft TQM) 

Agregar valor aos funcionários, resulta na 

formação de novas habilidades, competências e 

capacidade para a organização, sendo uma fonte 

de vantagem competitiva. Agregar valor está 

relacionado com: cooperação interna; 

participação e parceria de pessoas; treinamento 

e desenvolvimento de pessoas; qualidade de 

vida no trabalho. 

Capacidade de 

captura e 

reconfiguração: 

resulta no 

desenvolvimento 

de em 

comportamento 

(SOHAL, 2003; 

2004; TEECE, 

2007; 

HECKSCHER, 

2007; ELLONEN; 

JANTUNEN; 

KUIVALAINEN, 

2011; BORNAY-
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Recursos envolvidos: estruturas de gestão de 

pessoas, habilidades de pessoas, treinamento e 

desenvolvimento, estratégias de compensação e 

incentivos. 

 

 

empreendedor e 

de inovação. 

BARRACHINA et 

al., 2012; 

MIERES et al., 

2012; DOTZEL; 

SHANKAR; 

BERRY, 2013; 

WONG; LEE, 

2014; SILVA et al., 

2016; SINHA; 

GARG; DHALL, 

2016; 

VASCONCELOS 

et al., 2017; FNQ, 

2014; 2017; 

SANTOS et al., 

2018).  
Processos 

(hard TQM) 

Gerenciamento de rotinas e processos. 

Foco na melhoria contínua de processos 

produtos e serviços.  

Desenvolvimento de modelos de negócios e 

processos de identificação de oportunidades, 

processos para melhoria de suprimento e 

relacionamento com os fornecedores e 

processos relacionados a sustentabilidade 

econômica e financeira do negócio. 

 

Recursos envolvidos: manuais de processos, 

método de gestão da qualidade e melhoria 

contínua e desenvolvimento de fornecedores 

Capacidade de 

captura e 

reconfiguração 

Resulta em: 

flexibilidade e 

velocidade de 

resposta; 

melhoria e 

desenvolvimento 

de processo, 

produtos e 

serviços. 

(TEECE, 2007; 

ELLONEN; 

JANTUNEN; 

KUIVALAINEN, 

2011; SHEU; LEE, 

2011; RUBERA; 

KIRCA, 2012; 

KIM; KUMAR; 

KUMAR, 2012; 

TALIB; 

RAHMAN; 

WONG; LEE, 

2014; QURESHI, 

2013; SILVA et al., 

2016; SINHA; 

GARG; DHALL, 

2016; FNQ, 2014; 

2017; SANTOS et 

al., 2018). 
Resultados 

(result 

excellence) 

Excelentes organizações mesuram e obtêm 

resultados abrangentes em relação ao seu 

modelo de negócio, estratégias, clientes e 

demais agentes. O critério dos resultados, 

envolve o conjunto de saídas dos demais 

critérios do MEG/PNQ/FNQ, sendo uma fonte 

de vantagem competitiva. 

 

 

Capacidade 

captura. 

Resulta em 

vantagem 

competitiva. 

 

(ANDERSON et 

al., 1995; TEECE, 

2007; AUTANT-

BERNARD et al., 

2010; ELLONEN; 

JANTUNEN; 

KUIVALAINEN, 

2011; SILVA et al., 

2016; FNQ, 2014; 

2017; SANTOS et 

al., 2018). 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Barney, 1991; Teece 2007; Ellonen; Jantunen; Kuivalainen, 2011; 

Quandt; Bezerra; Ferraresi, 2015; Silva et al, 2016; Zapata-Cantu; Delgado; Gonzalez, 2016; FNQ, 2014; 2017; 

Santos et al., 2018. 

 

A estrutura apresentada no quadro 11 identifica os 8 critérios e as suas respectivas 

descrições, incluindo as referências e argumentos que sustentam a proposição do  

MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 2017), que foram caracterizados a partir das dimenções hard e 

soft,  da TQM (LEE; RHO; LEE, 2003; BOU-LLUSAR et al., 2009; SANTOS et al., 2018), da 

visão baseada em recursos (RBV) (BARNEY, 1991) e da teoria das capacidades dinâmicas 



82 

 

(TEECE, 2007). Assim, foi realizado um resgate conceitual de TQM, no qual identificaram os 

seus elementos constituintes (BOU-LLUSAR et al., 2009) entre os 8 critérios de excelência em 

gestão propostos pelo MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 2017; SANTOS et al., 2018).  

Os elementos de TQM, presente em cada um dos críterios foram caracterizados 

conceitualmente e classificados tomando como base as dimensões hard e soft (BOU-LLUSAR 

et al., 2009; ZENG; PHAN; MATSUI, 2015), bem como as associações realizadas por Zapata-

Cantu; Delgado; Gonzalez (2016), as quais esses autores identificam na base teórica presente 

nos MEGs, a presença de  recursos, que de acordo com a conceituação proposta por Barney e 

Hesterly (2011, p. 58) entende-se como os “ativos tagíveis e intangíveis que a empresa controla 

e que podem ser usados para implementar as estratégias”, desta forma obseva-se a aderencia da 

base teórica da RBV aos críterios de TQM (LEE; RHO; LEE, 2003; ZAPATA-CANTU; 

DELGADO; GONZALEZ, 2016), presentes no MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 2017; SANTOS 

et al., 2018). 

Um outro elemento téórico é apresentado (quadro 11), como resultado da aplicação 

dos críetérios de excelência do MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 2017), no campo organizacional 

que é a formação das capacidades dinâmicas que segundo Teece (1997), constituem em 

habilidades que a organização desenvolve para alcaçar novas formas de vantagens 

competitivas, estando relacionadas à capacidade da organização em construir, integra e 

reconfigurar as competencias internas e externas para atuar em ambiente em constrante 

mudança. Assim, foi identificado como capacidades dinâmicas desenvolvidadas a partir da 

aplicação dos críeterios de excelência, as três classes proposta por Teece (2007), que são as de: 

detecção (sensing), captura (seizing) e reconfiguração (reconfiguring), podendo estas serem 

construidas de forma simutanea, sendo uma fonte de vatagem competitiva para a organização 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000; SANTOS et al., 2018). 

Identifica-se no modelo (quadro 11), uma forte aderencia teórica dos critérios de 

excelência como um preditor da inovação organizacional, sendo a inovação um dos resultados 

que a organização alcança ao utilizar os recursos tangíveis e intangíveis gerandos por cada 

crítério de excelência no processso de implementação das estratégias organizacionais. Assim, 

a presente tese adotará os críterios de excelência presentes no MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 

2017), a partir de suas dimenções “hard” e “soft” como elemento de inovatividade, o qual é 

definido como as competências técnicas e sociais desenvolvidas pela organização de forma a 

gerar e sustentar a múltiplas formas de inovação organizacional (GARCIA; CALANTONE, 

2002; CEPEDA‐CARRION; CEGARRA‐NAVARRO; JIMENEZ‐JIMENEZ, 2012; TSAI; 

YANG, 2013; QUANDT; BEZERRA; FERRARESI, 2015). As relações existentes entre os 
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elementos da TQM entendido como inovatividade (“hard” e “soft”) e as múltiplas 

possibilidades de inovação no âmbito das MPE’s, serão discutidas na próxima seção (2.3). 

Por fim, buscou-se nesta subseção construir um entendimento junto as bases 

conceituais da TQM, RBV e teoria das capacidades dinâmicas, acerca dos elementos téoricos 

que constituem os critérios dos MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 2017), o que permitiu a partir da 

indicação da literatura, identificar “o que é TQM” e “como os elementos presentes em suas 

dimenções “hard” e “soft”, contribuem para a construção de um ambiente adequado para o 

desenvolvimento de inovações no ambito organizacional, assim, Santos et al. (2018, p. 361) 

como resultado de sua pesquisa, que relacionou a robustez dos MEGs como modelo de 

referência para competitividade organizacional, afirmam que “a qualidade das capacidades 

dinâmicas da gestão, deve sustentar a melhoria contínua e a inovação para ajudar as 

organizações a se manterem competitivas”. A partir desta compreensão, identifica na literatura 

os critérios constituintes dos MGE’s dos prêmios MBNQA, EFQM e PNQ, nos quais buscou-

se aprestar os seus fundamentos teóricos, gerando uma comparação entre estes critérios. 

Finalmente, analizou-se a estrutura teórica inerente ao MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 2017) 

destacanco em cada critério os elementos conceituais que abrangesse a complexidade da TQM 

em suas dimenções “hard” e “soft”, as quais  serão aplicadas nesta tese como elementos de 

inovatividade presentes em MPE’s (GARCIA; CALANTONE, 2002; CEPEDA‐CARRION; 

CEGARRA‐NAVARRO; JIMENEZ‐JIMENEZ, 2012; TSAI; YANG, 2013; ZENG; PHAN; 

MATSUI, 2015; QUANDT; BEZERRA; FERRARESI, 2015). 

No próximo capitulo, serão apresentadas as relações entre os princípios da TQM que 

formam a inovatividade com a geração da inovação no campo organizacional. A partir das 

evidências teóricas sobre estas relações será realizado a proposição de hipótese de pesquisa que 

serão testadas empiricamente, bem como será apresentado um modelo teórico que orientará o 

desenvolvimento desta tese.   
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3. INOVATIVIDADE E INOVAÇÃO: HIPÓTESES E PROPOSIÇÃO DE UM 

MODELO TEÓRICO PARA ANÁLISE DO PROCESSO DE INOVAÇÃO EM 

MPE  

 

 

Neste capítulo, será delineada uma discussão, a partir das evidências teóricas e 

empíricas sobre as relações entre os elementos conceituais da TQM, presentes na estrutura dos 

MGEs como antecessor da inovação empresarial, os quais são denominados pela literatura  

como elementos de inovatividade, innovativeness, e definido como as competências 

desenvolvidas pela organização de forma a sustentar a inovação (GARCIA; CALANTONE, 

2002; CEPEDA‐CARRION; CEGARRA‐NAVARRO; JIMENEZ‐JIMENEZ, 2012; TSAI; 

YANG, 2013; QUANDT; BEZERRA; FERRARESI, 2015). Como resultado das discussões 

destas relações com base nos elementos teóricos e nas evidencias empíricas apresentadas nesta 

revisão da literatura, serão formuladas as hipóteses de pesquisa a serem testadas na presente 

tese, bem como será proposto ainda um framework empírico, com a finalidade de orientar a 

proposição de um modelo de investigação do processo de inovação, aplicável a realidade de 

Micro e Pequenas empresas (MPE’s) atuantes nos setores tradicionais da economia. Esse 

framework empírico será fundamentado nos critérios presentes no modelo de excelência em 

gestão – MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 2017), como elementos da inovatividade, e no radar da 

inovação (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010), que se 

propõem a identificar as múltiplas inovações geradas no âmbito organizacional. 

 

3.1 MODELO TEÓRICO PARA ANÁLISE DO PROCESSO DE INOVAÇÃO EM 

MPE’s 

 

Inicialmente, buscou-se, na literatura, uma compreensão das relações existentes entre 

os princípios da TQM inerentes aos modelos de referências (MGEs), exercendo o papel de 

sustentar a inovação organizacional (inovatividade) com a geração da inovação. Analisando a 

literatura, observa-se que uma organização só inova se tiver os elementos de inovatividade bem 

constituídos (LAFORET, 2011). Os critérios do MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 2017), como 

discutido na subseção 2.2.2., consistem em um valioso patrimônio para as organizações 

adotantes dos seus princípios para  a inovatividade, uma vez que está vinculada à formulação e 

implementada de toda a estratégia empresarial (ELLONEN; JANTUNEN; KUIVALAINEN, 

2011; OKE et al., 2012; RAJAPATHIRANA; HUI, 2017). Infere-se, a partir dos resultados de 
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evidências empíricas, que as dimensões da TQM, tanto hard quanto soft, presentes nos critérios 

dos MEGs, podem formar as bases de um ambiente favorável à inovação (MCADAM; 

ARMSTRONG; KELLY, 1998; SANTOS-VIJANDE; ÁLVAREZ-GONZÁLEZ, 2007; 

ZENG; PHAN; MATSUI, 2015; ZENG et al., 2017). Essa base de inovatividade é constituída 

pela integração das várias práticas presentes nos MEGs, tácita e relacionada às experiências 

organizacionais, facilitando a introdução de novos produtos e serviços, bem como a adoção de 

novos processos e rotinas de gestão, impulsionando a competitividade da organização 

(RAJAPATHIRANA; HUI, 2017). A inovatividade impacta o resultado da inovação, 

demandando a combinação de recursos e ativos e a formação de capacidades dinâmicas, sendo 

essas um elemento de sucesso em ambientes em constates mudanças (SEN; EGELHOFF, 2000; 

RAJAPATHIRANA; HUI, 2017). 

Para se identificar as possíveis influências exercida pelas dimensões hard e soft da 

TQM como elemento de inovatividade no processo de inovação no contexto das MPE’s, exige-

se a construção de uma compreensão de como as literaturas nacional e internacional têm tratado 

essas relações no campo organizacional. Isso levou à realização de um levantamento dos 

principais achados nos últimos 15 (quinze) anos acerca das relações estabelecidas entre as 

dimensões da TQM, presentes nos MEGs como elemento de inovatividade com a geração da 

inovação organizacional. Este levantamento foi realizado em artigos completos e revisados 

pelos pares, a partir das bases de dados dos repositórios Google Acadêmico; Spell (Scientific 

Periodicals) Electronic Library (Anpad); Scientific Electronic Library Online (SciELO);  

Esmerald; ScienceDirect (Elsevier) e Web of Science (Thomson Reuters Scientific), com a 

utilização dos termos de pesquisa innovation; innovation typolog;, innovativeness terminology; 

innovation capacity; innovative capability; TQM; Quality management; total quality 

management and relationship e os seus respectivos termos em português. Como resultado da 

busca realizada na literatura internacional, foram identificados 356 artigos, dos quais 19 

tratavam efetivamente de inovação em relações entre TQM/MEG/Inovatividade e inovação. Na 

literatura nacional, foram identificados 12 artigos revisado pelos pares, dos quis 01 tratava 

efetivamente das relações entre TQM/MEG/Inovatividade e inovação. 

 

Quadro 12: TQM/MEG/Inovatividade X Inovação 
PRINCIPAIS RESULTADOS DA RELAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO 

A TQM contribui de forma significativa e positiva para o desempenho da 

inovação, em termos de produto e processo, além de fornecer uma base sólida e 

sistêmica para gerenciar a qualidade, de forma que as organizações podem 

desenvolver suas competências e capacidades, bem como outras estratégias para 

alcançar a vantagem competitiva multidimensional, incluindo a inovação. 

(PRAJOGO; SOHAL, 

2003). 
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As práticas mecanicistas e orgânicas em uma empresa, podem coexistir sob o 

guarda-chuva da TQM, portanto, estabelecendo a sua multidimensionalidade. O 

diferente papel de cada elemento da TQM contribui na determinação tanto da 

melhoria da qualidade do produto, como resultados das dimensões de no foco no 

cliente e das práticas de gerenciamento de processos, quanto na geração da 

inovação de produtos como resultados das dimensões liderança e a gestão de 

pessoas. 

(PRAJOGO; SOHAL, 

2004). 

Para as empresas que desejam migrar para fontes de vantagens competitivas de 

longo prazo, como a inovação, a trajetória adequada são as práticas de TQM que 

envolva as dimensões de gerenciamento de processos, design de produto e 

gerenciamento de recursos pessoas. 

PERDOMO-ORTIZ; 

GONZALEZ-

BENITO; GALENDE, 

2006). 

O sistema de gestão das empresas (TQM) é, para a inovação administrativa, um 

determinante mais forte do que a própria cultura inovadora. Os efeitos da 

inovatividade na inovação técnica e administrativa, independentemente da 

turbulência do mercado em que a empresa opera. Independentemente do nível de 

turbulência do mercado que enfrenta a empresa, a administração deve procurar 

manter um estado contínuo de inovatividade para sustentar uma maior capacidade 

de desenvolver inovações técnicas e administrativas. 

(SANTOS-VIJANDE; 

ÁLVAREZ-

GONZÁLEZ, 2007). 

Os princípios da TQM têm uma associação positiva com a adoção da inovação 

tecnológica, estes são considerados como facilitadores importantes da 

implementação "real" das inovações adotadas e de sua absorção dentro da 

empresa. No entanto, tanto a prevalência de características do modelo 

mecanicista como a falta de maturidade da maioria das iniciativas nas empresas 

de calçados portuguesas restringe o papel da TQM no apoio à inovação. 

(ABRUNHOSA; SÁ, 

2008). 

O princípio da melhoria contínua presente na TQM, contribua com a inovação 

uma vez que esta prática promove a aquisição de conhecimento na organização. 

Os efeitos positivos da TQM em relação à inovação podem ser conceitualizados 

em três aspectos: a orientação para os mercados e o foco do cliente levam as 

organizações a orientar-se para a informação sobre as necessidades dos clientes, 

levando a novas ideias para conhecer melhor esses mercados. Outro importante 

princípio da TQM está relacionado a forma como a liderança promove a 

autonomia e o compartilhamento de ideias entre os funcionários e equipes de 

trabalho, o que consequentemente, conduz à inovação. 

(PERDOMO-ORTIZ; 

GONZALEZ-

BENITO; GALENDE, 

2009). 

A relação entre a TQM e a inovação é mediada pelo desempenho dos 

funcionários, uma vez que o empoderamento destes, somadas as atitudes 

positivas dos líderes levam à satisfação dos funcionários, motivando-os a serem 

inovadores em relação à satisfação do cliente, aumentando assim a 

competitividade vantagem da organização. 

(SADIKOGLU; 

ZEHIR, 2010). 

A TQM é uma ferramenta de gestão influente para o processo de inovação as 

condições necessárias são: primeiro foco em recursos humanos para criação e 

estocagem de conhecimento, garantir a participação e formar fortes processos de 

inovação; a segunda está relacionada a criação de ambiente de trabalho capaz de 

promover a transparência, objetivos claros, união, segurança e autonomia da 

força de trabalho para que a contribuição para a criatividade seja aprimorada. 

(TADDESE; OSADA, 

2010). 

A inovação nas MPE’s é impulsionada pela margem de lucro, ciclo de vida do 

produto, modelo de negócios, ganho de curto prazo, qualidade, financiamento, 

força de trabalho qualificada e fontes externas, bem como orgulho, desejo de ser 

bem-sucedido e melhorar as condições de trabalho. 

(LAFORET, 2011). 

As relações entre as dimensões da TQM, como liderança, melhoria contínua, 

pessoas e foco no cliente, bem como os resultados sistêmicos da TQM, 

apresentaram uma relação positiva com desempenho inovador das organizações 

pesquisadas. 

(ZEHIR et al., 2012). 

TQM e a gestão do conhecimento estão sinergicamente relacionados uns com os 

outros e essa interação pode ter um efeito positivo em seus possíveis resultados, 

especialmente a inovação. 

(HONARPOUR; 

JUSOH; MD NOR, 

2012). 

As práticas de TQM estão associadas aos cinco tipos de inovações estudadas 

(produto radical, processo radical, produto incremental, processo incremental e 

inovação administrativa) tanto de forma direta quanto indiretamente, em 

particular, os resultados indicam que o gerenciamento de processos tem relação 

direta e positiva com todos os tipos de inovação. Essas evidências empíricas sobre 

(KIM; KUMAR; 

KUMAR, 2012). 



87 

 

a forma como o gerenciamento de processos que podem ajudar empresas ou 

gerentes a identificar rotinas, estabelecer uma base de aprendizado e apoia 

iniciativas de inovação. 

As relações entre as práticas TQM e a inovação se estabelecem por um modelo 

composto por liderança de alto nível, envolvimento de funcionários, 

empoderamento de funcionários, foco no cliente, treinamento, análise de 

informações e melhoria contínua como variável independente e inovação radical 

de produtos, inovação incremental de produtos, inovação de processos radicais, 

inovação de processo incremental, inovação administrativa e inovação de 

marketing como variável dependente. 

(BON; MUSTAFA, 

2013). 

A aprendizagem organizacional atua como uma variável intermediária entre o 

gerenciamento da qualidade total e a função inovadora. 

(VAHIDNIA et al., 

2013) 

A adoção de princípios de TQM exerce um papel fundamental nas atividades de 

inovação sendo, contudo, necessária prudência na identificação dos outputs de 

inovação que se pretendem reforçar. Todavia, deve-se reconhecer que os 

processos de inovação são influenciados por múltiplos fatores, sendo alguns deles 

inclusivamente exógenos às próprias organizações no sentido de se apostar nos 

princípios da TQM adequados. 

(FERNANDES; 

LOURENÇO; SILVA, 

2014). 

A TQM tem uma influência direta na melhoria do processo e nas capacidades de 

design do produto, mas não na inovação do produto. 

(SILVA et al., 2014). 

A TQM fornece uma base para alcançar uma posição competitiva na inovação e 

sugerem a importância de esforços contínuos com práticas de TQM. A inovação 

não é uma conquista extravagante que ocasionalmente vem de um capricho de 

algum talento, mas decorre de uma base sólida, onde os funcionários têm uma 

compreensão profunda do processo, aprofundam a raiz dos problemas de 

qualidade e procuram persistentemente soluções para melhorar. 

(ZENG; PHAN; 

MATSUI, 2015). 

A pesquisa demonstra que a TQM (inovatividade) é um dos fatores determinantes 

do processo de inovação. As relações entre TQM (inovatividade) e inovação, 

juntamente com outros recursos e competências, permitem às organizações obter 

uma vantagem competitiva e se adaptar ao seu meio ambiente. 

(RUIZ-MORENO et 

al., 2016). 

A inovação de produto, depende fortemente da implementação bem-sucedida dos 

princípios da hard TQM associados a soft TQM. 

(ZENG, J. et al., 2017). 

Apesar de predominar entre as empresas pesquisadas a adoção de práticas soft 

TQM, com maiores médias, somente as práticas hard TQM apresentaram 

impacto sobre a inovação por produto e por processo. 

(ROLDAN; DE 

SOUZA, 2017) 

As práticas TQM (inovatividade) que envolve as estratégias estabelecem uma 

condição favorável para a inovação de produtos e processos, uma vez que oferece 

suporte à inovação, sugerindo que as organizações que implementam a TQM 

(inovatividade) terão sucesso na definição de estratégias inovadoras. 

(ANTUNES; QUIRÓS; 

JUSTINO, 2017). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como resultado do levantamento realizado na literatura sobre os estudos que se 

propõem a analisar as relações entre TQM e inovação (Quadro 12), percebeu-se que os 

princípios da TQM presentes nos MEGs são preditores da inovação, assumindo o papel de 

elemento de inovatividade. Todavia, desde os estudos desenvolvidos por Prajogo e Sohal 

(2003), essas pesquisas examinam apenas as relações diretas e positivas entre os construtos, 

limitando-os a alguns tipos de inovações, como as de: (i) produtos, (ii) processos e (iii) 

administração. Essas pesquisas dedicaram atenção limitada à análise dos tipos 

multidimensionais da inovação, impossibilitando a compreensão ampla do papel desenvolvido 

pelas dimensões hard e soft da TQM, através dos critérios estabelecidos nos MEGs (AIDAR, 

2006; SANTOS et al., 2018), na construção de um ambiente favorável à geração das múltiplas 
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possibilidades de inovação organizacional (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; 

CHEN; SAWHNEY, 2010). 

Considerando essas limitações, observa-se a amplitude e a aderência que os MEGs 

apresentam entre os seus 8 critérios de excelência no processo de geração de múltiplas 

inovações no âmbito das MPE’s. Na literatura, captam-se algumas razões que fundamentam 

teoricamente a formulação de hipóteses de pesquisa a serem testadas nesta tese sobre as relações 

inerentes às contribuições que os elementos da TQM/MEG, compreendidos como 

inovatividade, geram para o desenvolvimento de múltiplas possibilidades de inovação no 

contexto das MPE’s. Essas hipóteses, têm por fim sustentar a proposição de um 

framework empírico que abrigue as relações entre os critérios do MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 

2017; SANTOS et al., 2018) e o modelo do Radar da Inovação, proposto por Sawhney, Wolcott 

e Arroniz (2006) e por Chen e Sawhney (2010), e que seja adaptado teoricamente para uma 

melhor adequação ao campo das MPE’s, objeto desta pesquisa. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DO SUBMODELO ESTRUTURAL – PLS 

 

O modelo será proposto a partir de dois construtos latentes representados por 

conceitos. Para a mensuração, serão utilizadas variáveis explicativas e varáveis observáveis 

mensuráveis de forma direta (HAIR JR. et al., 2014). Seguindo a metodologia de Análise de 

Equação Estruturais (PLS), o submodelo estrutural deve ser complementado com a formação 

do submodelo de mensuração, que é formado pelo conjunto de variáveis manifestas permitindo 

a mensuração e explicação das múltiplas inovações organizacionais. 

As variáveis do estudo estão apresentadas no quadro 13. As varáveis latentes exógenas 

são identificadas pela letra grega ksi – ξ e as suas respectivas variáveis observáveis pelo termo 

Inovat1... Inovatn na notação das variáveis independentes. Por sua vez, as variáveis latentes 

independentes são identificadas pela letra grega eta – η e as suas respectivas variáveis 

observáveis pelo termo Inov1... Inovn na notação das variáveis dependentes. 

 

Quadro 13: Construtos, variáveis observáveis e fundamentação teórica 
Dimensões Variáveis 

Latentes 

Variáveis 

Observáveis 

Operacionalização das Variáveis 
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In
o
v
a
ti

v
id

a
d

e 

Pessoas 

(Pessoas -  ξ1) 

Inovat12; Inovat19; 

Inovat26; Inovat32; 

Inovat37.  

(ANDERSON ET AL., 1995; POWELL, 1995; 

TUMMALA; TANG, 1996; SILA; EBRAHIMPO, 

2002; SOHAL, 2003; 2004; ELLONEN; JANTUNEN; 

KUIVALAINEN, 2011; VACCARO et al., 2012; 

TEECE, 2007; DENTI; HEMLIN, 2012; WONG; LEE, 

2014; SILVA et al., 2016; SINHA; GARG; DHALL, 

2016; FNQ, 2014; 2017; KUMAR; SHARMA, 2017; 

SANTOS et al., 2018). 

Informação e 

Conhecimento 

(InfConhec - 

ξ2) 

Inova11; Inovat18; 

Inovat25; Inovat31. 

(SOHAL, 2003; 2004; PRAJOGO; ELLONEN; 

JANTUNEN; KUIVALAINEN, 2011; ABECASSIS-

MOEDAS; BENGHOZI, 2012; BROCKMAN et al., 

2012; LIAO et al., 2012; WONG; LEE, 2014; SILVA et 

al., 2016; FNQ, 2014; 2017; SANTOS et al., 2018) 

Sociedade 

(Sociedade - 

ξ3) 

Inovat10; Inovat17; 

Inovat24. 

(BOU-LLUSAR, J. C. et al, 2009; ELLONEN; 

JANTUNEN; KUIVALAINEN, 2011; SILVA et al., 

2016; FNQ, 2014; 2017; SANTOS et al., 2018). 

Processos 

(Processos - 

ξ4) 

Inovat13; Inovat20; 

Inovat27; Inovat33. 

(ELLONEN; JANTUNEN; KUIVALAINEN, 2011; 

SHEU; LEE, 2011; RUBERA; KIRCA, 2012; KIM; 

KUMAR; KUMAR, 2012; TALIB; RAHMAN; 

WONG; LEE, 2014; QURESHI, 2013; SILVA et al., 

2016; SINHA; GARG; DHALL, 2016; FNQ, 2014; 

2017; SANTOS et al., 2018). 

Cliente 

(Cliente - ξ5) 

Inovat9; Inovat16; 

Inovat23; Inovat30; 

Inovat36. 

(SOHAL, 2003; 2004; ELLONEN; JANTUNEN; 

KUIVALAINEN, 2011; ABECASSIS-MOEDAS; 

BENGHOZI, 2012; BROCKMAN et al., 2012; LIAO et 

al., 2012; SILVA et al., 2016; SINHA; GARG; 

DHALL, 2016; FNQ, 2014; 2017; SANTOS et al., 

2018) 

Estratégias e 

Planos 

(Estratégia - 

ξ6) 

Inovat7; Inovat15; 

Inovat22; Inovat29; 

Inovat35. 

(POWELL, 1995; PRAJOGO; SOHAL, 2003; 2004; 

CABRAL, 2007; ELLONEN; JANTUNEN; 

KUIVALAINEN, 2011; OKE et al., 2012; TALIB; 

RAHMAN; QURESHI, 2013; WONG; LEE, 2014; 

SILVA et al., 2016; FNQ, 2014; 2017; SANTOS et al., 

2018) 

Liderança 

(Liderança - 

ξ7) 

Inovat8; Inovat14; 

Inovat21; Inovat28; 

Inovat34. 

(ANDERSON ET AL., 1995; POWELL, 1995; 

TUMMALA; TANG, 1996; SILA; EBRAHIMPO, 

2002; SOHAL, 2003; 2004; ELLONEN; JANTUNEN; 

KUIVALAINEN, 2011; VACCARO et al., 2012; 

DENTI; HEMLIN, 2012; WONG; LEE, 2014; SILVA 

et al., 2016; SINHA; GARG; DHALL, 2016; FNQ, 

2014; 2017; KUMAR; SHARMA, 2017; SANTOS et 

al., 2018). 

In
o
v
a
çã

o
 

Inovação de 

operações 

(InovOper - 

η1) 

Inov40; Inov45; 

Inov50; Inov55; 

Inov60; Inov64; 

Inov65; Inov67; 

Inov68; Inov70; 

Inov71. 

SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; TEECE, 

2010; CHEN; SAWHNEY, 2010; FORSMAN, 2011; 

HOGEFORSTER, 2014; DAMANPOUR, 2014; POPA; 

SOTO-ACOSTA; MARTINEZ-CONESA, 2017. 

Inovação em 

canais de 

conhecimento 

(InovCConhec 

- η2) 

Inov42; Inov47; 

Inov52; Inov57; 

Inov66. 

SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; TEECE, 

2010; BACHMANN; DESTEFANI, 2008; VAN DE 

VRANDE et al. 2009; CHEN; SAWHNEY, 2010; 

PARIDA; WESTERBERG; FISHAMMAR, 2012; 

SILVA: DACORSO, 2013a; SILVA; DACORSO, 

2013b.  

Inovação de 

marketing - 

(InovMkt – 

η3) 

Inov39; Inov44; 

Inov49; Inov54; 

Inov59; Inov63; 

Inov69. 

SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; TEH; 

KAYO; KIMURA, 2008; TEECE, 2010; CHEN; 

SAWHNEY, 2010; BIGLIARDI; COLACINO; 

DORMIO, 2011; WITELL et al, 2016. 
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Ofertas de 

inovação 

(OferInov- η4) 

Inov38; Inov43; 

Inov48; Inov53; 

Inov58; Inov62. 

LI; ATUAHENE-GIMA; 2001; SOOD; TELLIS, 2005; 

SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; 

BRANZEI; VERTINSKY, 2006; TULI; KOHLI; 

BHARADWAJ, 2007; TEECE, 2010; CHEN; 

SAWHNEY, 2010. 

Inovação de 

parcerias 

(InovParc – 

η5)  

Inov41, Inov46; 

Inov51; Inov56. 

SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; TEECE, 

2010; CHEN; SAWHNEY, 2010; PARIDA; 

WESTERBERG; FISHAMMAR, 2012; DESIDÉRIO; 

POPADIUK, 2015; WITELL et al, 2016; SILVA. et al, 

2016; JORDÃO et al., 2017. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Cada conjunto de variáveis observáveis (Inovat – independente e Inov – dependente) 

do quadro 13 mensura uma variável latente específica (ξ – independente e η – dependente). 

 

3.3 HIPÓTESE DE PESQUISA E MODELO DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS – PLS 

 

Por apresentar carcteristica mais exploratárias, a proposição das hipoteses de pesquisa 

para este estudo se deu a partir das indicações teóricas, das carcterísticas conceituais dos 

construtos de inovatividade (TQM) e da sua capacidade de explicar o processo de geração da 

inovação. A partir da fundamentação teórica construida para a presente tese foram identificadas 

na literatura explicações teóricas que fundamentam construção das hipoteses de pesquisa que 

serão testadas a partir das evidência empíricas no campo das MPE’s estudas nesta pesquisa. 

Desta forma, buscou-se contribuir com a proposição de um modelo teórico que permitiu reduzir 

ambíguidades e generalizações na explicação do processo de inovação, as quais foram 

evidenciadas nos resultados dos estudos apresentados no quadro 12, de forma a se modelar os  

caminhos que uma organização de pequeno porte pode trilhar para a geração das multiplas 

possibilidades de inovações, a partir da implementação dos princípios de inovatividade em seu 

modelo de gestão. 

O primeiro princípio está concentrado na dimensão soft TQM relacionada à agregar 

valor aos funcionários (crítério do soft MEG – pessoas). Esse princípio resulta na formação de 

novas habilidades, competências e capacidade para a organização, sendo uma fonte para 

geração de múltiplas inovações (ZENG; PHAN; MATSUI, 2015; HECKSCHER, 2007). 

Agregar valor está relacionado com cooperação interna; participação e parceria de pessoas; 

treinamento e desenvolvimento de pessoas; e qualidade de vida no trabalho (SANTOS et al., 

2018). Outra característica desse princípio é o empoderamento da equipe de trabalho por meio  

do fomento dos fluxos de informação e do aprendizado em equipe, gerando, segundo alguns 

resultados empíricos, efeitos positivos na geração de  inovações (HECKSCHER; 
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DONNELLON, 1994; HECKSCHER, 2007; BORNAY-BARRACHINA et al., 2012; MIERES 

et al., 2012; DOTZEL; SHANKAR; BERRY, 2013; SANTOS et al., 2018).  

O segundo princípio observa que os modelos baseados em soft TQM promovem a 

apredizagem organizacional (crítério do soft MEG – informação e conhecimento), dinamizando 

as fontes de idéias e os canais formais de informação (ELLONEN; JANTUNEN; 

KUIVALAINEN, 2011; ABECASSIS-MOEDAS; BENGHOZI, 2012; BROCKMAN et al., 

2012; LIAO et al., 2012; SANTOS et al., 2018), resultando na captação das necessidades dos 

clientes e na consequente introdução de   múltiplas inovações para satisfazer essas demandas 

(SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; BIRKINSHAW; HAMEL; MOL, 2008; CHEN; 

SAWHNEY, 2010; SILVA NÉTO; TEIXEIRA, 2011, 2014; DAMANPOUR; ARAVIND, 

2012; DE OLIVEIRA et al, 2014; DAMANPOUR, 2014; PAREDES et al, 2015; DE 

CARVALHO et al, 2015; SIMÕES et al, 2015; GONÇALVES et al, 2017).  

O terceiro princípio é tratado dentro da dimenção hard TQM e está realacionado à 

condução das políticas desenvolvidas pela organização junto à sociedade (crítério do hard MEG 

- sociedade), de forma a se comprometer com a excelência ambiental e com a responsabilidade 

social, resultando em possibilidades de inovações que venham a contribuir para a comunidade 

e para o meio ambiente em que a organização esteja inserida (BOU-LLUSAR, J. C. et al, 2009; 

ELLONEN; JANTUNEN; KUIVALAINEN, 2011; SANTOS et al., 2018). Além de 

possibilitar inovações sociais, o princípio possibilita o fortalecimento da marca e a geração de 

inovações nas demais dimensões do Radar da Inovação (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 

2006; CHEN; SAWHNEY, 2010; SANTOS et al., 2018). 

O quarto princípio está relacionado à dimensão hard TQM e envolve as práticas de 

gerenciamento de rotinas, processos e melhoria contínua ao know-how da organização, com 

foco no aprimoramento e no desenvolvimento de processos, produtos e serviços (hard crítério 

do MEG - processo). Esse princípio envolve o desenvolvimento de modelos de negócios, de 

relacionamento com os fornecedores, de processos de identificação de oportunidades, de 

processos para a melhora de suprimento e de processos relacionados à sustentabilidade 

econômica e financeira do negócio, que, quando executados de forma crítica, resultam na 

consequente introdução de múltiplas inovações (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; 

CHEN; SAWHNEY, 2010; SHEU; LEE, 2011; RUBERA; KIRCA, 2012; KIM; KUMAR; 

KUMAR, 2012; ZENG; PHAN; MATSUI, 2015; SANTOS et al., 2018).  

O quinto princípio está focado no cliente (crítério do hard MEG - clientes) como forma 

de identificar o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Esse princípio é tratado dentro 

da dimensão hard TQM,  que reflete uma orientação para melhoria dos métodos e operações de 
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produção e estabelecimento de padrões de trabalho através de processos e procedimentos bem 

definidos para possibilitar a melhoria constante dos bens e serviços para os clientes (ZENG; 

PHAN; MATSUI, 2015). Essa dimensão visa a fornecer um valor superior ao cliente, uma vez 

que busca identificar as necessidades expressas e tácitas desses clientes, além de possibilitar à 

organização o desenvolvimento de inovações para atendê-las (POWELL, 1995; KAYNAK, 

2003; BOU-LLUSAR et al, 2009). 

O sexto princípio da TQM reforça as evidências teóricas que atribuem ao 

MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 2017) as competências para sustentar os tipos multidimensionais 

da inovação e está relacionado à soft TQM, que trata das estratégias organizacionais (crítério 

do soft MEG - estratégias e planos) e exerce uma função de integração sistêmica entre os demais 

critérios que compõem o MEG,  assumindo o papel de formulação e implementação das 

estratégias. É através desse princípio da soft TQM que a organização desenvolve a habilidade 

e as capacidades de construir, integrar e reconfigurar as suas competências internas e externas 

(TEECE, 1997) e a sua base de recursos (WINTER, 2003; CARNEIRO ZEN et al, 2017), sendo 

essa costituída pelos ativos tangíveis e intangíveis que a empresa controla e que podem ser 

usados para implementar as estratégias, (LEE; RHO; LEE, 2003; ZAPATA-CANTU; 

DELGADO; GONZALEZ, 2016). A função de integração inerente ao critério de estratégias e 

planos do MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 2017) possibilita o desenvolvimento de capacidades 

dinâmicas nos demais critérios do modelo de referência (ver quadro 11 na subseção 2.2.2). 

Assim, foram identificadas como capacidades dinâmicas as três classes propostas por Teece 

(2007), que são a detecção (sensing), a captura (seizing) e a reconfiguração (reconfiguring). As 

ações estratégicas, quando derivadas da renovação da base de recurso e das capacidades 

dinâmicas, permitem um melhor relacionamento da organização com os seus clientes e um 

melhor posicionamento no mercado (LIAO; RICE, 2010; LIAO; RICE; LU, 2015).  

O sétimo princípio soft TQM está relacionado ao papel da liderança (crítério do soft 

MEG - liderança) como responsável por conduzir o processo de inovação por meio da 

orientação estratégica da força de trabalho, estabelecendo os limites do empoderamento dos 

indivídios dentro das equipes para exercerem as suas funções incorporando a criatividade à 

resolução de problemas. Os líderes devem desenvolver ainda a capacidade de gerenciar as 

diferentes ideias, estabelecendo canais abertos de comunicação que resultem na formação de 

um ambiente adequando para a geração de múltiplas inovações (ANDERSON ET AL., 1995; 

POWELL, 1995; TUMMALA; TANG, 1996; SILA; EBRAHIMPO, 2002; SAWHNEY; 

WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010; ELLONEN; JANTUNEN; 

KUIVALAINEN, 2011; VACCARO et al., 2012; SANTOS et al., 2018). As práticas de soft 
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TQM da liderança são apoiodas na literatura como responsável pela edificação de um ambiente 

propício para o desenvolvimento de inovações, uma vez que a personalidade de qualidade dos 

líderes garante que um processo de inovação adequado seja escolhido (CHEN; SAWHNEY, 

2010; MINONNE; TURNER, 2012; OOI et al., 2012; KUMAR; SHARMA, 2017; PSOMAS; 

KAFETZOPOULOS; GOTZAMANI, 2018). 

Como base nas indicações que a literatura apresenta para o processo de formação das 

multiplas possibilidades de inovação, como sendo explicadas pelos 7 elementos de 

inovatividade (baseados nos princípios da TQM), a presente tese propõem no quadro 14 as 

seguites hipóteses de pesquisa. 

 

Quadro 14: Hipóteses de pesquisa 
H1. As dimenções de  inovatividade execem influência positivas sobre a inovação em 

operações.  

H2. As dimenções de  inovatividade execem influência positivas sobre a inovação em 

canais de conhecimento. 

H3. As dimenções de  inovatividade execem influência positivas sobre a inovação em 

marketing. 

H4. As dimenções de  inovatividade execem influência positivas sobre a oferta de 

inovação.  

H5. As dimenções de  inovatividade execem influência positivas sobre a inovação em 

parcerias. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por conseguinte, será apresentado o modelo conceitual que norteou a formulação das 

hipóteses de pesquisa, bem como orientou a construção da modelagem de PLS-SEM que será 

empregada para a análise e interpretação dos dados na presente tese. A PLS-SEM é uma 

modelagem estatística, tanto formativa quanto reflexiva, apresentado os requisitos mais 

reflexíveis quanto à teoria, sendo aplicada a contextos mais exploratórios (HAIR JR. et al., 

2014). Nesse modelo, as variáveis latentes são os fatores que produzem efeito sobre as variáveis 

observáveis. O conjunto de variáveis manifestas que mensura um construto está codificado para 

evoluir no mesmo sentido conceitual, ou seja, as variáveis observáveis de uma mesma variável 

latente apresentam correlação positiva entre elas. 

Desse modo, a figura 1 apresenta a estrutura de PLS-SEM que descreve a influência 

dos fatores de inovatividade sobre a geração de inovações organizacionais. O submodelo 

estrutural inclui construtos (variáveis latentes – círculos) e suas interações ou relações de 

causalidade (setas unidirecionais). O submodelo mensuração está formado por conjuntos 

particulares de variáveis observáveis (retângulos). 
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Figura 1: Processo de Inovação Organizacional em MPE’s 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O modelo PLS-SEM da proposta inicial é formado por 7 variáveis exógenas 

(independentes), a saber: Pessoas (Pessoas -  ξ1), mensurada por 5 variáveis observadas 

(Inovat12, Inovat19, Inovat26, Inovat32 e Inovat37); Informação e Conhecimento (InfConhec 

- ξ2), mensurada por 4 variáveis observadas (Inova11, Inovat18, Inovat25 e Inovat31); 
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Sociedade (Sociedade - ξ3), mensurada por 3 variáveis observadas (Inovat10, Inovat17 e 

Inovat24); Processos (Processos - ξ4), mensurada por 4 variáveis observadas (Inovat13, 

Inovat20, Inovat27 e Inovat33); Cliente (Cliente - ξ5), mensurada por 5 variáveis observadas 

(Inovat9, Inovat16, Inovat23, Inovat30 e Inovat36.), Estratégias e Planos (Estratégia - ξ6), 

mensurada por 5 variáveis observadas (Inovat7, Inovat15, Inovat22, Inovat29 e Inovat35) e 

Liderança (Liderança - ξ7), mensurada por 5 variáveis observadas (Inovat8, Inovat14, 

Inovat21, Inovat28 e Inovat34). Tal modelo é composto ainda por 5 variáveis endógenas 

(dependentes), a saber: Inovação de operações (InovOper - η1), mensurada por 11 variáveis 

observadas (Inov40, Inov45, Inov50, Inov55, Inov60, Inov6, Inov65, Inov67, Inov68, Inov70 

e Inov71); Inovação em canais de conhecimento (InovCConhec - η2), mensurada por 5 

variáveis observadas (Inov42, Inov47, Inov52, Inov57 e Inov66); Inovação de marketing 

(InovMkt – η3), mensurada por 7 variáveis observadas (Inov39, Inov44, Inov49, Inov54, 

Inov59, Inov63 e Inov69), Ofertas de inovação (OferInov- η1), mensurada por 6 variáveis 

observadas (Inov38, Inov43, Inov48, Inov53, Inov58 e Inov62); e Inovação de parcerias 

(InovParc - η1), mensurada por 4 variáveis observadas (Inov41, Inov46, Inov51 e Inov56). O 

submodelo estrutural da PLS-SEM pode ser alternativamente representado mediante um 

conjunto de equações lineares, apresentadas no quadro 15. 

 

Quadro 15: Conjunto de equações lineares representativas do modelo PLS-SEM 
Submodelo de mensuração  

Submodelo de mensuração do construto Pessoas 

(Pessoas  - ξ1) 

Inovat12 = λ Inovat
121 ξ1 

 Inovat19 = λ Inovat
191 ξ1 

Inovat26 = λ Inovat
261 ξ1 

Inovat32 = λ Inovat
321 ξ1 

Inovat37 = λ Inovat
371 ξ1 

Submodelo de mensuração do construto Informação e 

Conhecimento (InfConhec - ξ2) 

Inova11 = λ Inovat
112 ξ2 

Inovat18 = λ Inovat
182 ξ2 

Inovat25 = λ Inovat
252 ξ2 

Inovat31 = λ Inovat
312 ξ2 

Submodelo de mensuração do construto Sociedade 

(Sociedade - ξ3) 

Inovat10 = λ Inovat
103 ξ3 

Inovat17 = λ Inovat
173 ξ3 

Inovat24 = λ Inovat
243 ξ3 

Submodelo de mensuração do construto Processos 

(Processos - ξ4) 

Inovat13 = λ Inovat
134 ξ4 

Inovat20 = λ Inovat
204 ξ4 

Inovat27= λ Inovat
274 ξ4 

Inovat33 = λ Inovat
334 ξ4 

Submodelo de mensuração do construto Cliente 

(Cliente - ξ5) 

Inovat9 = λ Inovat
95 ξ5 

Inovat16 = λ Inovat
165 ξ5 

Inovat23 = λ Inovat
235 ξ5 

Inovat30 = λ Inovat
335 ξ5 

Inovat36 = λ Inovat
365 ξ5 

Submodelo de mensuração do construto Estratégias e 

Planos (Estratégia - ξ6) 

Inovat7 = λ Inovat
76 ξ6 

Inovat15 = λ Inovat
156 ξ6 

Inovat22 = λ Inovat
226 ξ6 

Inovat29 = λ Inovat
296 ξ6 
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Inovat35 = λ Inovat
356 ξ6 

Submodelo de mensuração do construto Liderança 

(Liderança - ξ7) 

Inovat8 = λ Inovat
87 ξ7 

Inovat14 = λ Inovat
147 ξ7 

Inovat21 = λ Inovat
217 ξ7 

Inovat28 = λ Inovat
287 ξ7 

Inovat34 = λ Inovat
347 ξ7 

Submodelo de mensuração do construto Inovação de 

operações (InovOper - η1) 

Inov40 = λ Inov
401 η1 

Inov45 = λ Inov
451 η1 

Inov50 = λ Inov
501 η1 

Inov55 = λ Inov
551 η1 

Inov60 = λ Inov
601 η1 

Inov64 = λ Inov
641 η1 

Inov65 = λ Inov
651 η1 

Inov67 = λ Inov
671 η1 

Inov68 = λ Inov
681 η1 

Inov70 = λ Inov
701 η1 

Inov71 = λ Inov
711 η1 

Submodelo de mensuração do construto Inovação em 

canais de conhecimento (InovCConhec - η2) 

Inov42 = λ Inov
422 η2 

Inov47 = λ Inov
472 η2 

Inov52 = λ Inov
522 η2 

Inov57 = λ Inov
572 η2 

Inov61 = λ Inov
612 η2 

Inov66 = λ Inov
662 η2 

Submodelo de mensuração do construto Inovação de 

marketing - (InovMkt – η3) 

Inov39 = λ Inov
393 η3 

Inov44 = λ Inov
443 η3 

Inov49 = λ Inov
493 η3 

Inov54 = λ Inov
543 η3 

Inov59 = λ Inov
593 η3 

Inov63 = λ Inov
633 η3 

Inov69 = λ Inov
693 η3 

Submodelo de mensuração do construto Ofertas de 

inovação (OferInov- η4) 

Inov38 = λ Inov
384 η4 

Inov43 = λ Inov
434 η4 

Inov48 = λ Inov
484 η4 

Inov53 = λ Inov
534 η4 

Inov58 = λ Inov
584 η4 

Inov62 = λ Inov
624 η4 

Submodelo de mensuração do construto Inovação de 

parcerias (InovParc – η5) 

Inov41 = λ Inov
415 η5 

Inov46 = λ Inov
465 η5 

Inov51 = λ Inov
515 η5 

Inov56 = λ Inov
565 η5 

Submodelo estrutural  

η1 = β11ξ1 + β12ξ2 + β13ξ3 + β14ξ4 + β15ξ5 + β16ξ6 + β17ξ7 + ζ1 

η2 = β21ξ1 + β22ξ2 + β23ξ3 + β24ξ4 + β25ξ5 + β26ξ6 + β27ξ7 + ζ2 

η3 = β31ξ1 + β32ξ2 + β33ξ3 + β34ξ4 + β35ξ5 + β36ξ6 + β37ξ7 + ζ3 

η4 = β41ξ1 + β42ξ2 + β43ξ3 + β44ξ4 + β45ξ5 + β46ξ6 + β47ξ7 + ζ4 

η5 = β51ξ1 + β52ξ2 + β53ξ3 + β54ξ4 + β55ξ5 + β56ξ6 + β57ξ7 + ζ5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Essa modelagem de PLS-SEM foi construída após revisão dos resultados de pesquisas 

teóricas e empíricas apresentadas (Quadro 12), que serão submetidas à validação a partir dos 

resultados empíricos deste estudo. Destaca-se ainda que os construtos desse modelo não foram 

relacionados em pesquisas anteriores, o que indica a originalidade a tese. No próximo capítulo, 

serão apresentados os procedimentos metodológicos que serão utilizados para verificar as 
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possíveis influências exercidas pela inovatividade, presente nos princípios da TQM, na geração 

das múltiplas possibilidades de inovação organizacional. 

.  
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4. METODOLOGIA  

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA, POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Ao assumir um posicionamento epistemológico orientado pela abordagem 

funcionalista às ciências sociais, a presente pesquisa científica será desenvolvida a partir de 

uma visão que evidencia as características de um processo sistemático que se utiliza de um 

conjunto de procedimentos em busca por respostas com a finalidade de discernir a verdade 

sobre um determinado problema, proporcionando, ao final, a obtenção de resultados que 

constituem a formação de novos conhecimentos e direcionamentos para futuras pesquisas 

(CRESWELL, 1994; 2010; HAIR JÚNIOR et al., 2005). 

Devido à necessidade de estabelecer as possíveis relações de causa e efeito existentes 

entre as variáveis latentes de inovatividade presentes nos princípios da TQM (FNQ, 2014; 2017; 

SANTOS et al., 2018) e das múltiplas inovações (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; 

CHEN; SAWHNEY, 2010), a presente metodologia se orienta no  paradigma positivista aos 

estudos organizacionais, que, de acordo com Collis e Hussey (2005, p. 59), as pesquisas 

baseadas nesse paradigma geram uma “explicação consistente em estabelecer reações causais 

entre as variáveis, estabelecendo leis causais e ligando-as a uma teoria dedutiva ou integrada”. 

Assim, a natureza metodológica é definida como nomotética à ciência social, a qual enfatiza 

uma pesquisa baseada em protocolos sistemáticos e em técnicas, de forma prática, enfatiza os 

testes de hipóteses a partir das suposições teóricas indicadas pela literatura (BURREL; 

MORGAN, 1979).  

A presente tese busca construir uma análise a partir dos direcionamentos presentes no 

programa de pesquisa proposto por Marconi e Lakatos (2003), que visa a contribuir para a 

construção do conhecimento na área da inovação, especificamente as suas relações e seus 

efeitos. Dessa forma, esta pesquisa, quanto aos seus objetivos, é considerada como exploratória, 

quanto aos meios, é quantitativa, quanto aos procedimentos, é uma survey analítica de corte 

transversal, que permite realizar inferências sobre a sua amostra, além de determinar se há 

alguma relação entre diferentes variáveis (CRESWELL, 1994; 2010; COLLIS E HUSSEY, 

2005). A survey é considerada uma técnica apropriada para ser aplicada nesta tese, pois envolve 

a coleta de informações de uma grande amostra de indivíduos. Neste caso, a pesquisa foi 

aplicada ao contexto das Micro e Pequenas Empresas com o objetivo de analisar o fenômeno 

da inovação nesse tipo de organização (HAIR JÚNIOR et al., 2005).  
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Algumas questões da ética no trabalho científico foram observadas na condução da 

presente pesquisa, nas quais buscaram-se, antes da aplicação dos instrumentos, informar aos 

sujeitos da pesquisa os objetivos do estudo, garantindo a participação voluntária e o anonimato 

durante a tabulação, a análise dos dados coletados e a divulgação dos resultados desta pesquisa 

(CRESWELL, 2010). Outras questões éticas observadas no presente trabalho estão 

relacionadas à autenticidade da pesquisa, no que diz respeito à indicação das fontes consultadas 

e à veracidade dos dados que o pesquisador garantiu a no processo de coleta para dirimir os 

riscos de exageros e omissões de resultados (COLLIS E HUSSEY, 2005).     

Para a presente tese, definiu-se como população do estudo as MPE’s, participantes do 

Programa SEBRAE/CNPq de Agentes Locais de Inovação (ALI) no período de 2014 a 2018 

que atuam na região metropolitana da cidade de Natal/RN. O ALI é um programa de extensão 

desenvolvido na região metropolitana de Natal/RN através do acordo de cooperação técnica nº 

55/2014 firmado entre o CNPq e o SEBRAE, que busca fomentar ações de inovação entre as 

MPE’s participantes. Dessa forma, a população desta pesquisa foi composta por 2931 (duas mil 

novecentas e trinta e uma) MPE’s que atuam nos setores tradicionais da economia e 

participaram do programa de ALI no período de 2014 a 2018 com sede física na Cidade de 

Natal/RN. As empresas participantes do programa foram identificas com base no banco de 

dados do sistema de monitoramento do programa ALI - SistemALI®, no qual o pesquisador 

identificou a razão social, o e-mail e o segmento de atuação das MPE’s. A escolha das 

organizações participantes do programa ALI se justifica pelo fato de os sujeitos da pesquisa, 

definidos como os empresários proprietários dessas empresas ou como seus principais gestores, 

vivenciaram as atividades de inovação ao longo da execução do programa, incorporando a suas 

práticas os conceitos presentes na base teórica desta tese. Com esse conhecimento incorporado 

às práticas gerenciais, viabiliza-se a avaliação da inovatividade e de seus possíveis impactos 

sobre a geração das múltiplas inovações (HAIR JÚNIOR et al., 2005; SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2013).  

Após a definição do universo populacional, o próximo passo envolve a caracterização 

da amostra da pesquisa. Assim, a presente pesquisa inicialmente buscou contemplar toda à 

população de MPE’s participantes do programa ALI e que atuam em setores tradicionais da 

economia, na qual buscou-se realizar um censo, enviado os instrumentos de pesquisa em 

formato digital (Google Forms) para as 2931 (duas mil novecentas e trinta e uma) MPE’s que 

participaram do programa ALI.  

O resultado de retorno de instrumentos em condições de serem tabulados e 

considerados para amostra do presente estudo foram de 542 (quinhentas e quarenta e duas) 
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MPE’s que atuam nos setores tradicionais da economia e participaram do programa ALI no 

período de 2014 a 2018 com sede física na Cidade de Natal/RN, assim, a amostra coletada 

garante um índice de confiabilidade de 95% e um erro amostral de 5% (FONSECA; MARTINS, 

1996; HAIR JÚNIOR et al., 2005; COSTA, 2011; SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para a realização desta pesquisa, foi elaborado um questionário, cujas questões foram 

escolhidas de forma a atenderem aos objetivos propostos para este estudo. Assim, a elaboração 

do questionário seguiu os procedimentos propostos por Marconi e Lakatos (2007), que apontam 

para necessidade de realização de um estudo piloto, de forma a garantir uma compreensão 

homogênea das questões pelos respondentes, validade dos dados coletados para atender aos 

objetivos da pesquisa, e operatividade, com a construção de um vocabulário claro e acessível 

para as características dos respondentes. Dessa forma, foi elaborada a primeira versão do 

questionário a partir da adaptação de dois instrumentos de pesquisa, que foram utilizados nesta 

tese para captar a inovatividade e as inovações. 

Para captar a inovatividade, foi realizada uma adaptação ao modelo de MEG (FNQ, 

2014; 2017), o qual, em sua versão final para aplicação nesta tese, foi composto por 31 

variáveis, mensuradas por uma escala intervalar de Likert (COSTA, 2011), que se propõem a 

captar o efeito da inovatividade a partir dos princípios da TQM.  O segundo questionário 

utilizado na presente tese foi uma adaptação ao instrumento elaborado por Bachmann e 

Destefani (2008) a partir do modelo do radar da inovação proposto Sawhney, Wolcott e Arroniz, 

(2006) e por Chen e Sawhney (2010). Assim, o instrumento final utilizado na presente tese para 

mensurar as múltiplas possibilidades de inovações presentes em MPE’s, foi constituído por 34 

variáveis, mensuradas por uma escala intervalar de Likert (COSTA, 2011). Foram 

acrescentadas ao formulário final 6 questões que permitem identificar as características gerais 

das MPE’s estudadas, com o objetivo de caracterizar o perfil da organização e do empresário, 

bem como estabelecer variáveis de controle para os modelos de análise multivariada que serão 

utilizados para atender ao objetivo desta tese (ver quadro 16). 

 

Quadro 16: Estrutura do questionário 
Parte Descrição Número 

das 

Questões 

Tipo de  

Escala 

1 Características gerais das MPE’s: perfil da organização e do 

empresário. 

1 – 6 Nominal e 

de Razão 
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2 Inovatividade, a partir das dimensões da TQM. 7 – 37 Intervalar 

Likert 

3 Radar da inovação, identificação das múltiplas possibilidades 

de inovações. 

38 – 71 Intervalar 

Likert 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A definição do MEG (FNQ, 2014; 2017) como instrumento para captar o efeito da 

inovatividade nas MPE’s estudadas se deu a partir das evidências teóricas e empíricas de  

pesquisas já realizadas, que demonstraram evidências de que os elementos de TQM presentes 

no MEG são fortes indutores da inovação e, consequentemente, constituem a inovatividade 

organizacional, ou seja, as capacidades ou as competência que uma organização tem para 

introduzir inovação (FORSMAN, 2011; DOTZEL; SHANKAR; BERRY, 2013; SILVA; DI 

SERIO, 2017; ALVES et al., 2017; SANTOS et al., 2018). Assim, com base na pesquisa 

desenvolvida por Santos et al. (2018), bem como nas variáveis presentes no modelo de 

excelência em gestão (FNQ, 2014; 2017), foram realizadas adaptações ao MEG (FNQ, 2014; 

2017), com a finalidade de gerar uma maior aderência aos objetivos teóricos propostos pela 

tese. O instrumento final é constituído por 31 questões (Apêndice A), que caracterizam a 

inovatividade no âmbito da MPE’s, sendo mensuradas por uma escala intervalar de Likert com 

7 pontos que “fornece a mensuração em um contínuo na forma de uma linha com âncoras 

numeradas” (COSTA, 2011) com variação de 1 a 7, no qual o ponto 1 do contínuo significa 

“não se aplica em minha empresa” - ÑA e o ponto 7 significa “se aplica sistematicamente em 

minha empresa” - AS (HAIR JÚNIOR et al., 2009). 

A escolha do modelo do radar da inovação se deu baseado em pesquisas já realizadas 

que demonstraram a aceitação do modelo teórico escolhido para compor o presente estudo 

(SILVA NÉTO; TEIXEIRA, 2011, 2014; CAPELEIRO; DE ARAÚJO, 2013; PAREDES; 

ALVES; DE ALBUQUERQUE, 2014; DE OLIVEIRA et al, 2014; GOMES et al, 2015; 

PAREDES et al, 2015; DANJOUR; et al, 2015; DE CARVALHO et al, 2015; PAULA et al, 

2015; SIMÕES et al, 2015; GONÇALVES et al, 2015; 2017; SILVA et al, 2016). Desta forma, 

ao se analisar o repositório SPELL/ANPAD, observa-se que o modelo teórico elaborado por 

Sawhney, Wolcott, Arroniz (2006) é o único utilizado para estudar as múltiplas possibilidades 

de inovações em MPE’s do Brasil, não tendo sido observado autores nacionais que tivessem 

citações neste repositório no período de 2003 a 2018, um outro instrumento de mensuração de 

múltiplas inovações em MPE’s. Assim, a escolha deste instrumento se deu por sua aderência 

aos objetivos propostos pelo presente estudo uma vez que contribui para preenche as lacunas 

teóricas que justificam o objeto de estudo desta tese. O instrumento final foi constituído por 34 

questões que buscam identificar múltiplas possibilidade de inovações no âmbito das MPE’s, 
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sendo mesuradas por uma escala intervalar de Likert com 7 pontos que “fornece a mensuração 

em um contínuo na forma de uma linha com âncoras numeradas” (COSTA, 2011) com variação 

de 1 a 7 no qual o ponto 1 do contínuo significa “não se aplica em minha empresa” e o ponto 

7,  significa “se aplica sistematicamente em minha empresa” - AS (HAIR JÚNIOR et al., 2009). 

A adoção da escala de Likert para mensuração dos instrumentos de coleta de dados, 

apesar de não possuir propriedades intervalares perfeitas, justifica-se para este estudo, por já 

terem demonstrado resultados de confiança em estudos de simulações, quando atendido aos os 

requisitos de que o número de classes das variáveis ordinais seja igual ou superior a 7 e que sua 

distribuição se aproxime da normal (COSTA, 2011). Assim, o presente estudo adotou a escala 

de 7 pontos, na qual foram associados números para classificar eventos de modo que foi 

garantida que a distância entre estes estivessem equiespaçada, bem como buscou-se garantir 

que a que a transformação arco seno realizada, tenham tornado os dados homocedástico, ou 

seja, que estes tenham variações uniformes, tendendo a sua normalidade.  

Com a estruturação da primeira versão do questionário, este foi submetido a realização 

de um estudo piloto, de forma a garantir a fidedignidade das respostas com a geração de uma 

compreensão homogenia das questões pelos respondentes, validade dos conceitos aplicados a 

realidade brasileira de forma a atender aos objetivos da pesquisa, e operatividade, com a 

construção de um vocabulário claro e acessível as características dos respondentes 

(MARCONI; LAKATOS, 2007; COSTA, 2011; BARBOZA et al., 2013). Assim, o 

instrumento de pesquisa inicialmente foi submetido a uma validação tendo sido retificado por 

um conjunto de juízes de notória competência acadêmica, os quais avaliaram a adequação 

semântica dos indicadores propostos para os dois construtos, tendo sido avaliados por 15 (cinco) 

alunos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado em administração (PPGA/UFRN), 

com o objetivo de analisar a compreensão, adequação e dimensionalidade dos construtos. Esta 

verificação foi realizada, através de um avaliação e debate da adequação da apresentação das 

variáveis para os construtos de inovatividade e do radar da inovação (COSTA, 2011). A 

segunda etapa se deu com a aplicação do questionário com grupo um de 25 micro e pequenos 

empresários, os quais na oportunidade preencheram o questionário e apresentaram as principais 

dúvidas, em relação as variáveis do instrumento. Esses questionamentos e contribuições foram 

incorporadas pelo pesquisador para adequação das questões na versão final do questionário que 

foi utilizado na presente tese (COSTA, 2011). Na próxima seção será apresentado como foram 

os procedimentos práticos de coleta dos dados no campo. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 



103 

 

 

Com a definição da técnica de coleta dos dados, a etapa seguinte consiste nas técnicas 

de análise e tratamento destes. Para Marconi; Lakatos (2007), essa fase da pesquisa “representa 

a aplicação lógica dedutiva do processo de investigação”. Desta forma, a presente tese adotou 

as seguintes análises estatísticas: análise das estatísticas descritivas para caracterizar as 

organizações participantes da pesquisa, análise fatorial exploratória, análise de equações 

estruturais com mínimos quadrados parciais (PLS-SEM). Estas análises foram utilizadas, de 

forma a contribuir para o alcance dos objetivos propostos na presente tese, conforme 

apresentado no quadro 17. 

 

Quadro 17: Procedimentos Metodológicos da Tese 
Problema de pesquisa Objetivos específicos  Construtos  Técnica de 

Coleta de 

dados 

Procedimento 

de Análise 

dos dados 

 

 

 

 

 

 

 
Quais os efeitos da 

inovatividade, baseada 

nos princípios da 

gestão da qualidade 

total – TQM, sobre a 

geração de múltiplas 

inovações em Micro e 

Pequenas Empresas da 

cidade de Natal/RN? 

a) Desenvolver um 

modelo de análise que 

contemple à 

abrangência e a 

multidimensionalidade 

dos construtos teóricos 

(i) inovatividade e (ii) 

inovação em MPE’s; 

Inovatividade 

(dimensões da TQM); 

Inovação (Radar da 

inovação). 

 

 

Questionário 

com escala 

intervalar de 

Likert. 

 

Análise 

Fatorial 

Exploratória. 

b) Investigar os 

possíveis tipos de 

associação entre as 

dimensões da (i) 

inovatividade e as (ii) 

inovações nas MPE’s 

estudadas; 

Inovatividade 

(dimensões da TQM); 

Inovação (Radar da 

inovação). 

Questionário 

com escala 

intervalar de 

Likert. 

Analise de 

Equações 

Estruturais – 

PLS. 

c) Verificar, com os 

achados empíricos 

desta pesquisa, a 

convergência teórica 

das relações entre (i) 

inovatividade e (ii) 

inovações identificadas 

na literatura 

atualmente, propondo 

um framework 

empírico sobre essas 

possíveis relações no 

campo das MPE’s. 

Inovatividade 

(dimensões da TQM); 

Inovação (Radar da 

inovação). 

Modelos 

teóricos da 

tese; 

Questionário 

com escala 

intervalar de 

Likert. 

Analise de 

Equações 

Estruturais – 

PLS. 

Elaboração do 

framework 

empírico final, 

com base nos 

testes das 

hipóteses 

propostas para 

a tese. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nesta pesquisa, foi utilizada, inicialmente, uma análise baseada na estatística 

descritiva, a qual teve por objetivo caracterizar as organizações participantes da pesquisa. Essas 

análises foram realizadas com base no cálculo da frequência absoluta e relativa, a parti das 
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características gerais das organizações, os quais os resultados serão apresentados através de 

gráfico de colunas. 

Antes da realização das análises multivariadas dos dados para garantir a sua eficácia, 

os dados passaram por verificação, para identificar possíveis erros no preenchimento do 

instrumento de coleta, assim foi realizada uma revisão do banco de dados para verificação de 

missings, bem como foi verificado a distribuição dos dados através dos testes de assimetria e 

curtose, para verificar se os dados tendem a normalidade. 

Após a verificação dos dados foi realizada a análise fatorial exploratória, para fazer o 

agrupamento dos dados dos construtos multidimensionais, relacionados a inovatividade 

organizacional (FNQ, 2014; 2017) e dos construtos multidimensionais relacionadas ao radar da 

inovação (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; BACHMANN; DESTEFANI, 2008; 

CHEN; SAWHNEY, 2010), obtendo os seus respectivos scores fatorais e refinamento das 

variáveis. Segundo Corrar, Paulo e Dias Filho (2011), essa análise tem como objetivo tentar 

descrever um conjunto de variáveis originais por meio da criação de um número menor de 

dimensões, de forma que todas as covariâncias oi correlações sejam explicadas por esses 

fatores, sendo a variância não explicada atribuídas aos erros residuais (HAIR JÚNIOR et al., 

2009). 

Para a realização da análise fatorial, foram considerados os cálculos dos testes de 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO), que segundo Hair Júnior. et al 

(2009); Corrar; Paulo; Dias Filho (2011), tal teste indica o grau de explicação do modelo 

tomando como base os fatores encontrados na análise fatorial, sendo recomendado valores 

iguais ou superiores a 0,7 (HAIR JÚNIOR et al., 2009). Um segundo teste realizado foi o de 

esfericidade de Bartlett, o qual indica a existência de relações suficientes entre os indicadores 

para aplicação da análise fatorial, desta forma para que seja possível aplicar esse tipo de análise 

recomenda-se que o valor do teste de significância seja ≤ 0,01 (HAIR JÚNIOR et al., 2009; 

CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2011). A análise fatorial foi rotacionada por meio da 

técnica denominada de Varimax que segundo Corrar, Paulo e Dias Filho (2011) consiste em um 

método de rotação ortogonal, que procura minimizar a ocorrência de uma variável possuir altas 

cargas fatoriais para diferentes fatores, permitindo que uma variável seja facilmente identificada 

em um único fator. Também foi feita a análise das comunalidades de cada variável que 

conforme Corrar, Paulo e Dias Filho (2011), permite identificar o percentual de explicação que 

cada variável obteve ao longo da análise fatorial.  

Após a extração dos fatores, foi calculado o teste de confiabilidade de coerência interna 

denominado de alfa de cronbach, que, de acordo com Corrar, Paulo e Dias Filho (2011, p. 64), 
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permite identificar se “uma escala produz resultados consistentes entre medidas repetidas ou 

equivalentes de um mesmo objeto ou pessoa, revelando a ausência de erro aleatório.” Para efeito 

desta pesquisa será adotado valores para o alfa de cronbach de cada fator gerado com a análise 

fatorial igual ou superior a 0,7 (70%). 

Para atender ao terceiro objetivo específico deste trabalho, buscou-se identificar as 

relações existentes entre os elementos da inovatividade organizacional e os tipos de inovações 

identificadas nas MPE’s, participantes deste estudo. Para tal, foi utilizada a análise de equações 

estruturais em mínimos quadrados parciais (PLS – SEM). Para Hair Jr. et al (2009, p. 3) as 

equações estruturais – SEM, é a única técnica multivariada que possibilita a “estimação 

simultânea de múltiplas equações” em outras palavras,  possibilita de forma simultânea 

determinar a maneira como os construtos se relacionam com os itens indicadores medidos, bem 

como os construtos se relacionam entre si (HAIR JR. et al, 2009; 2014; MAROCO, 2010). 

Desta forma, a PLS-SEM, permitiu que em um primeiro momento calcular as correlações entre 

os seus construtos observados, através do modelo de mensuração e em seguida foram calculadas 

regressões lineares entre os construtos de inovatividade (como variáveis independentes) e 

inovação (como variáveis dependentes), através dos modelos estruturais (HAIR JR. et al, 2014; 

2017).  

A complexidade do modelo estrutural da PLS-SEM, possui uma maior flexibilidade 

quanto ao tamanho mínimo da amostra, entretanto Hair Jr. et al. (2014; 2017), indica que o 

tamanho da amostra seja determinado através da análise do poder estatístico, tomando como 

base o construto que possui um maior número de preditores, assim se tem como poder estatístico 

à probabilidade de rejeitar a hipótese nula. Para a análise do poder estatístico neste estudo, foi 

considerado as relações entre o tamanho da amostra (n), nível de significância (α) e o tamanho 

do efeito da população (f2), que foram calculadas A priori, o qual foi utilizada no planejamento 

desta pesquisa no qual buscou-se encontrar o valor de n, em função do α, f2 e do poder estatístico 

(COHEN, 1988). Para definição da amostra com base no poder estatístico, foi utilizado o 

software G*Power® em sua versão 3.1.9.2, utilizando na base do cálculo um poder estatístico 

0,95, um valor f2 médio de 0, 15 e uma significância de 0,05, além de se usar o número de total 

de 7 preditores dos construtos do modelo, identificou-se uma amostra mínima de 153 

observações, todavia para se obter uma maior consistência do modelo, optou-se por se usar uma 

amostra com 542 observações (RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014). 

A PLS-SEM, apresenta como características a possibilidade de lidar construtos tanto 

formativos quanto reflexivos, que podem ser mensurados tanto por um item quanto por 

múltiplos, sendo, assim, capaz de lidar com modelos complexos, os quais apresentam um 
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elevado número de relações, como o modelo estrutural proposto para a presente tese. No tocante 

as propriedades da técnica, a PLS-SEM busca minimizar a quantidade de variância não 

explicada, maximizando-se o R2 (HAIR JR. et al, 2014). Para estimação dos parâmetros, a PLS-

SEM possui altos níveis de poder estatístico o que indica a sua capacidade de tornar uma relação 

entre variáveis mais significante, quando essas relações forem de fato, significantes na 

população (HAIR JR. et al, 2014; 2017). 

Apesar dessas características que suportam a utilização do modelo PLS-SEM, observa-

se alguns pontos que necessitam ser avaliados para utilização desta técnica, dentre a primeira 

limitação destaca-se o fato desta técnica não possuir uma medida de goodness-of-fit (GoF) 

global, todavia, como o modelo estrutural proposto para esta tese apresenta  todos os construtos 

reflexivos, Tenenhuaus et al. (2005) propôs um índice de adequação do modelo que funciona 

para a PLS-SEM, como um suposto GoF global, que consiste na média geométrica (raiz 

quadrada do produto de dois indicadores) entre o R2 médio (adequação do modelo estrutural) 

e a média das AVE (adequação do modelo de mensuração), que segundo Wetzels; Odekerken-

Schröder; Van Oppen, 2009, esse suposto GoF deve ser maior que 0,36, para as áreas de 

ciências sociais e do comportamento. Uma segunda limitação da PLS-SEM, está relacionada 

aos erros de mensuração dos indicadores mensuráveis são refletido na variável latente, o que 

em para pequenas amostras pode resultar em um viés, ou seja quando os parâmetros de 

mensuração do modelo são superestimados, o coeficiente de caminho poderá ser subestimado, 

todavia para efeito desta tese apesar de apresentar uma modelagem estrutural complexa, a 

amostra do estudo é superior a 50 observações, o que reduz esse tipo viés (HAIR JR. et al, 

2014; 2017).  

Visto as características gerais do modelo PLS-SEM, apresenta-se as especificações 

tanto para os modelos de mensuração quanto para o modelo estrutural. Desta forma o quadro 

18, apresenta os critérios que foram adotados para se proceder tanto a avaliação dos modelos 

de mensuração reflexivo, quanto para realizar a análise do modelo estrutural da PLS-SEM. 

 

Quadro 18: Critérios para avaliação dos modelos de mensuração reflexivo e do modelo 

estrutural da PLS-SEM 
Critérios para avaliação dos modelos de mensuração reflexivo 

Indicador Descrição Critério Fonte 

Confiabilidade – CC 

(Composite Reliability 

e Alpha de Cronbach) 

Indica o grau de consistência 

interna dos construtos latentes 

Confiabilidade 

composta (≥ 0,7); 

O Alpha de 

Cronbach ((≥ 0,7).  

 

(HAIR JR. et al, 2014; 

RINGLE; DA SILVA; 

BIDO, 2014; 

MASSAINI, 2017). 
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Validade convergente 

(AVE) 

Representa o quanto em média, as 

variáveis se correlacionam 

positivamente com seus 

respectivos construtos. 

AVE ≥ 0,5 (FORNELL; 

LARCKER, 1981; 

HAIR JR. et al, 2014) 

Validade discriminante 

(VD) 

É entendida como um indicador de 

que os construtos ou variáveis 

latentes são independentes um dos 

outros. 

Critério de Fornell 

e Larcker (1981): 

Compara-se as 

raízes quadradas 

dos valores das 

AVEs de cada 

construto com as 

correlações (de 

Pearson) entre os 

construtos (ou 

variáveis latentes). 

As raízes 

quadradas das 

AVEs devem ser 

maiores que as 

correlações entre 

os dos construtos. 

(FORNELL; 

LARCKER, 1981; 

HAIR JR. et al, 2014) 

Critérios para análise do modelo estrutural 

Indicador Descrição Critério Fonte 

Teste T de Student Avalia a significância dos 

coeficientes do caminho – Г 

A significância das relações deve 

ser obtida através da técnica de 

bootstrapping com 5.000 amostras 

H0: Г = 0. O 

objetivo é rejeitar a 

hipótese nula do 

teste. 

 

T ≥ 1,96 – para um 

nível de 

significância de 

5%; 

T ≥ 2,57 – para um 

nível de 

significância de 

1%. 

(HAIR JR. et al, 2014; 

RINGLE; DA SILVA; 

BIDO, 2014; 

MASSAINI, 2017). 

Coeficiente de 

Determinação de 

Pearson (R2) 

Avalia a porção da variância das 

variáveis endógenas, ou seja, 

indica a qualidade do modelo 

ajustado. 

É recomendado 

para as áreas de 

ciências sociais 

aplicadas R2: 

19% representa um 

efeito fraco; 

33% efeito 

moderado  

65% efeito 

substancial. 

(CHIN 1998; 
HENSELER; RINGLE; 

SINKOVICS, 2009; 
HAIR JR. et al, 2014; 

RINGLE; DA SILVA; 

BIDO, 2014; 

MASSAINI, 2017). 

Tamanho e 

significância dos 

coeficientes de 

caminho (f2) 

É obtido pela inclusão e exclusão 

de construtos do modelo (um a 

um). Avalia-se o quanto cada 

construto é “útil” para o ajuste do 

modelo. 

𝑓² =
𝑅² 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜 −  𝑅²𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜

1 −  𝑅² 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜
 

0,02 representa um 

efeito fraco; 

0,15 efeito médio  

0,35 efeito grande 

(HAIR JR. et al, 2014; 

RINGLE; DA SILVA; 

BIDO, 2014; 

MASSAINI, 2017). 

Multicolinearidade O VIF é calculado para examinar a 

existência de problemas de 

colinearidade no modelo 

estrutural. 

Recomenda-se: 

1 < VIF < 5 (HAIR 

JR. at al., 2014) 

 

(DIAMANTOPOULOS; 

RIEFLER; ROTH, 2008; 

HAIR JR. et al, 2014; 

RINGLE; DA SILVA; 

BIDO, 2014; 

MASSAINI, 2017). 



108 

 

Validade preditiva (Q2) O Q2 avalia quanto o modelo se 

aproxima do que se esperava dele 

(ou a qualidade da predição do 

modelo ou acurácia do modelo 

ajustado), estimados pelo 

procedimento blindfolding, pelo 

SmartPLS. 

Como critério de 

avaliação devem 

ser obtidos valores 

maiores que zero - 

Q² > 0. 

 

Um modelo 

perfeito teria Q2 = 

1 (mostra que o 

modelo reflete a 

realidade – sem 

erro 

(WYNNE, 1998; HAIR 

JR. et al, 2014) 

 

Avaliação do tamanho 

da relevância preditiva 

(q2) 

q² - Avaliação do tamanho da 

relevância preditiva. 

Indica a validade preditiva do 

construto exógeno para 

determinado construto endógeno. 

𝑞² =
𝑄² 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜 −  𝑄²𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜

1 −  𝑄² 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑜
 

0,02 representa 

uma pequena 

validade preditiva; 

0,15 média 

validade preditiva; 

0,35 grande 

validade preditiva. 

(HAIR JR. et al, 2014) 

Coeficientes de 

Caminho (Path 

Coefficients – Г) 

Tem a função dos betas (β) de uma 

regressão linear, avalia as relações 

causais do modelo. 

Deve ser avaliado a 

partir das 

significâncias 

estatísticas de cada 

caminho, orientado 

pela teoria 

(HAIR JR. et al, 2014; 

2017; RINGLE; DA 

SILVA; BIDO, 2014; 

MASSAINI, 2017). 

GoF – Goodness of Fit Tenenhuaus et al. (2005) 

propuseram um índice de 

adequação do modelo (GoF – 

Goodness of Fit), que basicamente 

é a média geométrica (raiz 

quadrada do produto de dois 

indicadores) entre o R2 médio 

(adequação do modelo estrutural) 

e a média das AVE (adequação do 

modelo de mensuração). 

Recomenda-se: 

GoF > 0,36. 

(TENENHUAUS et al., 

2005; WETZELS; 

ODEKERKEN-

SCHRÖDER; VAN 

OPPEN, 2009. 

Fonte: Adaptado de Massaini (2017); Hair Jr. et al (2014; 2017); Ringle; Da Silva; Bido (2014); Wetzels; 

Odekerken-Schröder; Van Oppen (2009); Tenenhuaus et al. (2005); Wynne (1998); Cohen (1988).  

 

As técnicas estatísticas utilizadas foram modeladas e calculadas para as estatísticas 

descritivas e para a análise fatorial exploratória com a utilização do software de análise 

estatísticas Stata® em sua versão 14. Para a modelagem de Equações Estruturais em Mínimos 

Quadrados Parciais (PLS – SEM), foi utilizado o software de análise estatísticas SmartPLS® 

em sua versão 3.2.7. Enfim, os resultados encontrados com a realização do teste das hipóteses 

propostas e os resultados da intervenção empírica foram analisados a partir da proposta teórica 

deste estudo com o propósito de elaborar um framework empírico para estabelecer um modelo 

que oriente pesquisas futuras que buscarem confirmar as relações entre a inovatividade e o 

desenvolvimentos de múltiplas possibilidades de inovações em Micro e Pequenas Empresas, 

atendendo, ao terceiro objetivo específico desta tese.  
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5. ANÁLISE E DISCURSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Inicialmente serão apresentas as características gerais das 542 (quinhentas e quarenta 

e duas) Micro e Pequenas Empresas que participaram da presente pesquisa e as dos seus 

proprietários. As MPE’s estudadas estão sediadas na cidade de Natal/RN e atendem aos critérios 

estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006. Esta classifica uma MPE no Brasil de acordo 

com a sua receita bruta anual. As microempresas têm receita menor que ou igual a R$ 360 mil 

e as pequenas empresas têm receita maior que R$ 360 mil e menor que R$ 3,6 milhões 

(SIMÕES et al, 2015). Grifa-se que as MPE’s em questão participaram do programa de 

extensão de Agentes Locais de Inovação (ALI), desenvolvido na região metropolitana de 

Natal/RN em virtude do acordo de cooperação técnica nº 55/2014 firmado entre o CNPq e o 

SEBRAE que visa a fomentar ações de inovação entre as MPE’s participantes, no período de 

2014 a 2018. 

 

 
Gráfico 1: Tempo de atuação das MPE’s no mercado em anos 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No gráfico 1, que se dedica ao tempo de atuação das MPE’s no mercado, identifica-se 

que apenas 29% atuam há 5 anos no máximo. Isso significa que 71% atuam há mais de 5 anos, 

ou seja, tratam-se de empresas relativamente estabelecidas, uma vez que superaram o período 

de 2 anos indicado como crítico para a mortalidade de MPE’s no Brasil (SEBRAE, 2016). 
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Gráfico 2: Setor de atuação das MPE’s no mercado 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No gráfico 2, que trata dos setores de atuação das MPE’s, observa-se que 44% das 

empresas desenvolvem suas atividades no setor de comércio, 40% no setor de serviço e 16% 

no setor de indústria. Nenhuma empresa foi identificada no setor de agronegócio. Assim, 

considerando que dadas MPE’s foram escolhidas de forma aleatória a partir do banco de dados 

do sistema de monitoramento do programa de ALI (SistemALI®), essas apresentam uma 

distribuição semelhante à das MPE’s no mercado nacional, em que 45,3% atuam no setor de 

serviços, 44,6% no setor de comércio, 8,2% no setor de indústria e 1,9% no setor de agronegócio 

(MARTINS et. al, 2014; HOGEFORSTER, 2014; TEXEIRA E FEITOZA 2015; CNC, 2015). 

 

 
Gráfico 3: Quantidade de funcionários das MPE’s 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No gráfico 3, que se atém à quantidade de funcionários nas MPE’s, verifica-se, nos 

quatro primeiros intervalos, que 81% possuem até 19 funcionários e que 19% possuem mais de 

19. De acordo com os critérios de classificação de empresas pelo porte do IBGE, que considera 
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microempresas aquelas que possuem até 19 empregados e empresas de pequeno porte aquelas 

que possuem entre 20 e 99, isso representa a existência de dois grupos (TEXEIRA E FEITOZA 

2015). 

 

 
Gráfico 4: Gênero dos (as) proprietários (as) das MPE’s 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Em relação aos proprietários das MPE’s, é imprescindível sublinhar suas 

características, uma vez que eles são um dos principais tomadores de decisão nesse tipo de 

organização. No gráfico 4, visualiza-se que 60% dos proprietários das MPE’s em voga são 

homens e 40% são mulheres. Esses resultados acompanham o perfil nacional das MPE’s 

formais, cujos proprietários são 61% homens e 39% mulheres (MILLER, 2013). 

 

 
Gráfico 5: Idade dos (as) proprietários (as) das MPE’s 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No tocante à idade dos proprietários das MPE’s (gráfico 5), aponta-se que eles têm, 

predominantemente, entre 31 e 50 anos, representando 64%. O total identificado para a média 
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de idade do empresário estudado nesta pesquisa acompanha a tendência nacional, em que 67% 

dos micro e pequenos empresários possuem entre 25 e 55 anos (MILLER, 2013). 

 

 
Gráfico 6: Escolaridade dos (as) proprietários (as) das MPE’s 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A última característica identificada para os proprietários das MPE’s diz respeito ao 

nível de escolaridade, que, segundo Miller (2003), reflete diretamente na capacidade de 

liderança produtiva do empresário. No gráfico 06, nota-se que 74% dos proprietários das MPE’s 

analisadas possuem formação de nível superior, configurando índice maior que o dos 

indicadores nacionais, em que apenas 37% possuem nível superior e 52% possuem nível médio.  

Dadas informações consolidam uma breve caracterização das empresas e dos 

empresários que constituíram a amostra desta tese. A partir disso, identificam-se peculiaridades 

dos sujeitos da pesquisa, que deram origem aos resultados apresentados e discutidos nas seções 

deste capítulo. 

 

5.1 UM MODELO DE ANÁLISE SOBRE À ABRANGÊNCIA E A 

MULTIDIMENSIONALIDADE DOS CONSTRUTOS TEÓRICOS DE 

INOVATIVIDADE E INOVAÇÃO EM MPE’S 

 

5.1.1 Resultado da Análise Fatorial Exploratória (AFE) 

 

A análise fatorial exploratória (AFE) é considerado um método indicado para a 

redução da complexidade de um conjunto de variáveis, possibilitando a construção de uma 

visão estatística adequada dos dados e das suas correlações (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 

2011). Neste trabalho, a AFE embasou a identificação da estrutura latente de um conjunto de 
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dados através da formação de direções subjacentes, que permitiram explicar as correlações entre 

determinados conjuntos de dados. As variáveis latentes são chamadas de fatores, os quais não 

são diretamente observáveis, sendo inferidos a partir de um padrão de correlações entre as 

variáveis observadas. Apesar da AFE ser comumente utilizada enquanto teoria, a priori, as 

variáveis latentes que emergem da teoria   não são conhecidas. Nesta pesquisa, foi utilizado um 

conhecimento prévio da teoria, que indicava, mesmo que de forma exploratória, a existência 

dos construtos de inovatividade e de inovação, aperfeiçoando a especificação do modelo. 

A presente tese utilizou a AFE, a partir dos modelos teóricos de inovatividade e de 

inovação, para identificar as estruturas subjacentes das variáveis observáveis e as suas relações 

com as 7 dimensões latentes da inovatividade e com as 5 dimensões latentes da inovação. Antes 

de realizar a AFE, foi verificada a normalidade univariada das variáveis através da análise dos 

valores da assimetria univariada (skew-sk) e o seu achatamento, também chamado de curtose 

univariada (kurtosis-ku). Como parâmetro para este estudo, foram considerados, conforme 

indicado por Marôco (2014), os valores desejáveis para as medidas das formas da distribuição 

— assimetria univariada sk < 3 — e para o achatamento — curtose ku < 5. Na garantia desses 

valores para uma das variáveis observáveis, conclui-se que o desvio da normalidade pouco 

implicará em viés na análise. 

A tabela 1 indica que todas as variáveis manifestas apresentam valores aceitáveis para 

a assimetria. Todavia, quando verificada a curtose, observa-se a existência de valores ku 

superiores a 5 nas variáveis Inovat24, Inov 60, Inov 67 e Inov 71, indicando a presença de não 

normalidade severa nessas variáveis. Dessa forma, optou-se por excluí-las do estudo, uma vez 

que, possivelmente, apresentam problemas quanto às suas formulações no questionário ou 

adequação da assertiva às características das MPE’s participantes desta pesquisa.  
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Tabela 1: Assimetria e curtose das variáveis manifestas de inovatividade e inovação 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Considerando os resultados da verificação da normalidade univariada das variáveis 

através da análise dos valores da assimetria univariada e da curtose univariada, a AFE foi 

conduzida com 30 variáveis manifestas para inovatividade e 31 variáveis manifestas para 

inovação. A primeira verificação aferiu a adequação global da análise fatorial. As tabelas 2 e 3 

apresentam, respectivamente, para os modelos de inovatividade e de inovação, os resultados da 

Variável Curtose (ku ) Assimetria (sk ) Variável Curtose (ku ) Assimetria (sk )

Inovat7 4,921 -1,405 Inov38 2,644 -0,566

Inovat8 3,527 1,046 Inov39 3,699 -0,559

Inovat9 3,096 -0,726 Inov40 2,159 -0,032

Inovat10 2,421 -0,033 Inov41 2,97 0,22

Inovat11 3,005 0,505 Inov42 2,642 -0,712

Inovat12 2,403 -0,24 Inov43 3,015 0,687

Inovat13 2,355 -0,206 Inov44 2,881 -0,38

Inovat14 3,347 0,278 Inov45 2,749 0,621

Inovat15 3,652 -0,905 Inov46 3,356 -0,226

Inovat16 4,152 -0,766 Inov47 2,27 -0,408

Inovat17 2,83 0,537 Inov48 3,107 -0,974

Inovat18 2,748 -0,287 Inov49 3,834 0,249

Inovat19 -0,643 2,757 Inov50 2,442 0,339

Inovat20 2,42 -0,398 Inov51 3,771 1,062

Inovat21 3,794 0,886 Inov52 2,463 -0,223

Inovat22 2,48 -0,281 Inov53 2,744 0,042

Inovat23 3,949 0,194 Inov54 3,857 -0,416

Inovat24 7,984 2,296 Inov55 2,401 0,021

Inovat25 2,168 -0,338 Inov56 2,642 0,405

Inovat26 2,318 -0,134 Inov57 2,455 0,112

Inovat27 2,223 0,184 Inov58 4,45 -1,389

Inovat28 3,227 0,354 Inov59 3,257 -0,667

Inovat29 3,997 0,765 Inov60 31,463 5,044

Inovat30 4,1 -0,637 Inov61 2,026 0,345

Inovat31 2,328 -0,273 Inov62 3,008 -0,634

Inovat32 2,368 0,292 Inov63 3,086 -0,644

Inov64 2,618 0,464

Inov65 2,502 0,209

Inov66 2,661 -0,332

Inov67 6,823 2,068

Inov68 2,324 -0,426

Inov69 3,074 -0,422

Inovat36 3,095 -0,674 Inov70 3,941 0,8

Inovat37 2,828 -0,408 Inov71 8,916 2,446

Inovat35 2,674 -0,128

Inovatividade Inovação

Inovat33 2,33 0,053

Inovat34 3,539 -0,406
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estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do teste de esfericidade de Bartlett, confirmando a 

adequação global da extração dos fatores a partir de variáveis originais (HAIR JR. et al., 2009).  

A estatística KMO fornece a proporção de variância considerada comum a todas as 

variáveis na amostra em análise. Essa estatística varia de 0 a 1. Os valores próximos a 1 indicam 

que as variáveis compartilham um percentual de variância elevado e os valores próximos a 0 

indicam correlações de Pearson baixas entre as variáveis, sinal de que a AFE é inadequada 

(FAVERO; BELFIORE, 2017). O teste de esfericidade de Bartlett, por sua vez, permite 

verificar se, a determinado nível de significância, as correlações de Pearson entre os pares de 

variáveis são estatisticamente diferentes de 0, e, assim, extrair fatores a partir das variáveis 

originais, sendo a AFE apropriada (FAVERO; BELFIORE, 2017). Para a presente tese, 

considerando os indicadores para adequação global da análise fatorial propostos por Hair Jr. et 

al. (2009), foi considerado um valor para o KMO maior que 0,7 para cada variável e fator, bem 

como um valor geral de adequação. Já para o teste de Bartlett, foi considerado um nível de 

significância estatística de 0,01 como adequado (HAIR JR. et al., 2009). 
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Tabela 2: KMO e Teste de Esfericidade de Bartlett - Inovatividade 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na tabela 2, os resultados da adequação global da análise fatorial para o modelo de 

inovatividade apresentam todas as estatísticas KMO superiores a 0,7. O índice geral do modelo 

é de 0,8495, o que, segundo Hair Jr. et al. (2009), indica que as variáveis compartilham um 

percentual de variância elevado. Já o teste de esfericidade de Bartlett é estatisticamente 

significante a 0,01, o que indica que existem correlações suficientes entre as variáveis de 

inovatividade para proceder a AFE. 

 

 

Variável 

Observável
KMO Varíável Latente KMO

Teste de 

Bartlett
Sig.

Inovat11 0,8604

Inovat12 0,9441

Inovat18 0,8979

Inovat19 0,8568

Inovat25 0,8348

Inovat26 0,8638

Inovat31 0,8784

Inovat32 0,8798

Inovat37 0,7901

Inovat10 0,7644

Inovat13 0,8221

Inovat17 0,8829

Inovat20 0,8325

Inovat27 0,9191

Inovat33 0,8571

Inovat9 0,8001

Inovat16 0,8478

Inovat23 0,8488

Inovat30 0,8257

Inovat36 0,805

Inovat7 0,8378

Inovat15 0,8256

Inovat22 0,8553

Inovat29 0,7822

Inovat35 0,7943

Inovat8 0,8029

Inovat14 0,8215

Inovat21 0,8616

Inovat28 0,8872

Inovat34 0,8954

0,8495 13142,093 0,000***

PInfConhec (ξ1, 

ξ2)

SocProc (ξ3, ξ4)

Clientes (ξ5)

Estrategia (ξ6) 

Lideranca (ξ7)

Geral

0,875 5330,818 0,000***

0,836 2323,795 0,000***

0,828 1591,156 0,000***

0,782 1674,286 0,000***

0,79 1667,27 0,000***
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Tabela 3: KMO e Teste de Esfericidade de Bartlett - Inovação 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na tabela 3, da mesma forma, os resultados da adequação global da análise fatorial 

para o modelo de inovação apresentam todas as estatísticas KMO superiores a 0,7. O índice 

geral do modelo, contudo, é de 0,854, o que, segundo Hair Jr. et al. (2009), indica que as 

variáveis compartilham um percentual de variância elevado. Já o teste de esfericidade de 

Bartlett é estatisticamente significante a 0,01, o que indica que existem correlações suficientes 

entre as variáveis de inovatividade para proceder a AFE. 

Uma vez contemplado o pressuposto de adequação global da análise fatorial para os 

modelos de inovatividade e de inovação, a AFE foi conduzida pelo método das componentes 

Variável 

Observável
KMO Varíável Latente KMO

Teste de 

Bartlett
Sig.

Inov40 0,8086

Inov45 0,8208

Inov50 0,9236

Inov55 0,9393

Inov64 0,9483

Inov65 0,9346

Inov68 0,8199

Inov70 0,8237

Inov42 0,8341

Inov47 0,8653

Inov52 0,8969

Inov57 0,8488

Inov61 0,8755

Inov66 0,9026

Inov39 0,7418

Inov44 0,933

Inov49 0,9264

Inov54 0,8379

Inov59 0,8998

Inov63 0,8617

Inov69 0,7959

Inov38 0,9167

Inov43 0,6789

Inov48 0,8782

Inov53 0,7901

Inov58 0,8888

Inov62 0,7738

Inov41 0,7203

Inov46 0,8764

Inov51 0,7219

Inov56 0,7065

0.854 15533,735 0,000***

InovOperacoes 

(η1)

InovCConhec 

(η2)

InovMkt (η3)

OfertaInov (η4)

0,868

0,875

0,833

0,813

0,7

0,000***

2822,852 0,000***

0,000

InovParc (η5)

Geral

0,000***

5279,09

3944,128

1977,217

1007,893

0,000***
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principais, que utilizou o critério de autovalor (Eigenvalue ≥ 1) para o processo de extração do 

número de fatores (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2011; FAVERO; BELFIORE, 2017). 

Objetivando resolver problemas de cross loading, bem como minimizar o número de variáveis 

observáveis em cada fator, foi aplicado o procedimento de rotação ortogonal Varimax, que 

garantiu para este estudo pesos próximos a 1 nas componentes principais e próximos a 0 nas 

outras componentes (HAIR JR. et al., 2009; CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2011; 

FAVERO; BELFIORE, 2017).  

 

Tabela 4: Autovalor e variância total explicada 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na tabela 4, identificam-se os fatores extraídos na AFE pelo critério de autovalor - 

Kaiser (Eigenvalue ≥ 1), no qual foi identificado, para o modelo de inovatividade, a presença 

de 5 componentes principais, as quais apresentam os autovalores variando entre 7,461 para a 

primeira componente e 2,256 para a última componente extraídas. Observa-se que as 5 

componentes são formadas por 70,82% da variância total das variáveis originais e apresentam 

uma perda total de variância de 29,18%.  

Para o modelo de inovação, identificam-se 5 componentes principais, que apresentam 

os autovalores variando entre 8,1955 para a primeira componente e 2,061 para a última 

componente extraídas. Observa-se que as 5 componentes são formadas por 72,59% da variância 

total das variáveis originais e apresentam uma perda total de variância de 27,41%. Ao analisar 

a variância total explicada das variáveis de inovatividade e de inovação após serem submetidas 

ao procedimento de rotação ortogonal Varimax dos dois modelos, observaram-se a manutenção 

Eigenvalue % Acumulado Variância % Acumulado

PInfConhec (ξ1, ξ2) 7,461 24,87% 6,600 22,00%

SocProc (ξ3, ξ4) 5,425 42,95% 4,207 36,02%

Clientes (ξ5) 3,543 54,76% 3,488 47,65%

Estratégia (ξ6) 2,561 63,30% 3,478 59,24%

Lideranca (ξ7) 2,256 70,82% 3,473 70,82%

InovOperacoes (η1)
8,1955 26,44% 6,3257 20,41%

InovCConhec (η2) 4,74686 41,75% 4,94439 36,36%

InovMkt (η3) 4,16555 55,19% 4,63457 51,31%

OfertaInov (η4) 3,33341 65,94% 3,97929 64,14%

InovParc (η5) 2,06161 72,59% 2,61895 72,59%

Componente 

Variância total explicada - 

Inicial 

Variância total explicada - 

Rotacionada Varimax

Inovatividade

Inovação
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das 5 componentes obtidas a partir do critério de Kaiser (Eigenvalue ≥ 1) e os ajustes nos 

percentuais de variância compartilhada dos 5 fatores.   

Tais resultados para o modelo de inovatividade acarretam algumas implicações 

teóricas, uma vez que a literatura apresenta a inovatividade, como elemento da TQM, sendo 

constituída por 7 dimensões: pessoas, informação de conhecimento, sociedade, processos, 

clientes, estratégia e liderança (FNQ, 2014; 2017; SANTOS et al., 2018). O resultado da AFE 

para o agrupamento das variáveis observáveis das dimensões pessoas e informação de 

conhecimento indica características teóricas semelhantes, uma vez que essas variáveis estão 

agrupadas na primeira grande dimensão da TQM, denominada de softTQM, que abrange 

atributos sociais e comportamentais. Dessa forma, esse novo construto será considerado e 

incorporado a esta pesquisa como um único fator, denominado Pessoas, informação e 

conhecimento (PInfConhec - ξ1, ξ2) (PRAJOGO; SOHAL, 2004; RAHMAN, 2004, 

RAHMAN; BULLOCK, 2005; LEWIS; FAI PUN; LALLA, 2006; BOU-LLUSAR et al, 2009; 

ZENG; PHAN; MATSUI, 2015). Tal agrupamento ainda se justifica pelas características das 

dimensões do MEGs e da EFQM, cujo modelo europeu baseado nas dimensões de qualidade 

apresenta, em seus elementos softTQM, os elementos de informação e os conhecimento 

inerentes às pessoas, (HECKSCHER; DONNELLON, 1994; ANDERSON ET AL., 1995; 

POWELL, 1995; TUMMAL; TANG, 1996; SILA; EBRAHIMPOUR, 2002; HECKSCHER, 

2007 EFQM, 2017) sem fatores específicos para cada um dos elementos de inovatividade, como 

proposto pela Fundação Nacional de Qualidade em sua formulação das dimensões  MEG/PNQ  

(FNQ, 2014; 2017).  

Um segundo agrupamento das variáveis observáveis se deu entre as dimensões 

sociedade e processos. Tal agrupamento se justifica do ponto de vista teórico, pois, 

conceitualmente, as variáveis que compõem esses construtos compõem a segunda grande parte 

da dimensão da TQM, denominada de hardTQM, que está relacionada a critérios mais técnicos 

da inovatividade, como a gestão de processos e as possibilidades de melhoria contínua dos bens 

e dos serviços, atendendo às necessidades das organizações e da sociedade, bem como às 

legislações ambientais (PRAJOGO; SOHAL, 2004; RAHMAN, 2004, RAHMAN; 

BULLOCK, 2005; LEWIS; FAI PUN; LALLA, 2006; BOU-LLUSAR et al, 2009; ZENG; 

PHAN; MATSUI, 2015). Desse modo, esses construtos convergiram na AFE para a formação 

de um único fator que foi considerado e incorporado a esta pesquisa como Sociedade e 

Processos (SocProc - ξ3, ξ4) (GARCIA; CALANTONE, 2002; CEPEDA‐CARRION; 

CEGARRA‐NAVARRO; JIMENEZ‐JIMENEZ, 2012; TSAI; YANG, 2013; ZENG; PHAN; 

MATSUI, 2015; QUANDT; BEZERRA; FERRARESI, 2015). Tal agrupamento ainda se 
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justifica pelas características das dimensões do MEG e do MBNQA, cujo modelo americano 

baseado nas dimensões de qualidade apresenta, em seus elementos softTQM, os elemento da 

sociedade, como o conhecimento acerca das legislações aplicáveis ao funcionamento das 

empresas, bem como ações e projetos de responsabilidade sociais, inerentes aos processos da 

organização (ANDERSON et al., 1995; POWELL, 1995; TUMMALA; TANG, 1996; SILA; 

EBRAHIMPOUR, 2002; MBNQA, 2017), sem fatores específicos para cada um dos elementos 

de inovatividade, como proposto  pela Fundação Nacional de Qualidade em sua formulação das 

dimensões  MEG/PNQ  (FNQ, 2014; 2017). 

Com base na AFE, dos 7 construtos propostos para inovatividade, 4  foram agrupadas, 

formando 2 novos construtos, PInfConhec (ξ1, ξ2) e SocProc (ξ3, ξ4), sendo os demais 

construtos iguais aos propostos pela teoria de inovatividade, que são Clientes (ξ5), Estratégia 

(ξ6) e Liderança (ξ7), assim o modelo de PLS-SEM será reformulado na subseção 5.3. Para o 

Radar da Inovação, os resultados empíricos da AFE convergiram com a proposta teórica desta 

pesquisa, em que constam 5 construtos, Inovação em Operações (InovOperacoes - η1), 

Inovação em Canais de Conhecimento (InovCConhec - η2), Inovação em Marketing (InovMkt 

- η3), Ofertas de Inovação (OfertaInov - η4) e Inovação em Parcerias (InovParc - η5).  

Esses resultados contribuem para o avanço do modelo original do Radar da Inovação, 

proposto por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) e por Chen e Sawhney (2010), que definiram 

a existência de 4 dimenções da inovação. Todavia, os resultados mencionados indicam a 

existência da quinta dimensão, visualizada como uma indicação teórica desta tese e formulada 

como um tipo de inovação aberta (VAN DE VRANDE et al. 2009; PARIDA; WESTERBERG; 

FISHAMMAR, 2012; SILVA: DACORSO, 2013a; SILVA; DACORSO, 2013b). Essa nova 

dimensão possui como principais características a captação dos canais de conhecimentos 

disponíveis a partir de fontes externas e internas da organaização; a participação de pessoas 

estratégicas para a organização de eventos empresariais, técnicos e científicos no campo de 

atuação da MPE, bem como para a busca por conhecimentos com os fornecedores, concorentes 

e clientes; a aquisição de novos conhecimentos, técnicos ou não, com o pagamento de taxas ou 

royalties; e o desenvolvimento de um sistema formal no âmbito da organização para coleta de 

informações junto aos funcionários (BACHMANN; DESTEFANI, 2008; WESTERBERG; 

FORSMAN, 2011; FRISHAMMAR, 2012; SILVA: DACORSO, 2013a; SILVA; DACORSO, 

2013b; SKIBIŃSKI; SIPA, 2015; SILVA et al, 2016). Portanto, com base no amparo teórico e 

nas evidências empíricas, para a modelagem da PLS-SEM, essa quinta dimensão de inovação 

será considerada como Inovação em Canais de Conhecimento (InovCConhec - η2). 
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Tabela 5: Cargas Fatoriais e Comunalidades 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Uma vez observadas as componentes principais extraídas da análise dos autovalores 

para os modelos de inovatividade e de inovação, foram verificadas, na tabela 5, as cargas 

fatoriais rotacionadas ortogonalmente pelo método Varimax para cada variável observável. 

Identifica-se, para os 5 construtos de inovatividade, cargas fatoriais superires a 0,7, indicativos 

de estruturas bem definidas (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2011; FAVERO; BELFIORE, 

2017). As únicas exceções foram as variáveis Inovat11 do construto PInfConhec - ξ1, ξ2 e da 

variável Inovat29 do construto Estratégia - ξ6, com valores de cargas fatoriais inferiores a 0,7. 

Comunalidade Carga Fatorial Comunalidade Carga Fatorial

Inovat11 0,49 0,69 Inov40 0,82 0,90

Inovat12 0,81 0,90 Inov45 0,76 0,86

Inovat18 0,79 0,88 Inov50 0,84 0,90

Inovat19 0,83 0,90 Inov55 0,81 0,89

Inovat25 0,69 0,82 Inov64 0,82 0,89

Inovat26 0,79 0,89 Inov65 0,84 0,91

Inovat31 0,65 0,80 Inov68 0,76 0,87

Inovat32 0,84 0,91 Inov70 0,63 0,78

Inovat37 0,73 0,85 Inov42 0,82 0,90

Inovat10 0,60 0,77 Inov47 0,83 0,91

Inovat13 0,70 0,83 Inov52 0,90 0,95

Inovat17 0,68 0,80 Inov57 0,81 0,90

Inovat20 0,76 0,86 Inov61 0,72 0,84

Inovat27 0,70 0,82 Inov66 0,85 0,92

Inovat33 0,76 0,85 Inov39 0,45 0,64

Inovat9 0,71 0,83 Inov44 0,70 0,82

Inovat16 0,75 0,84 Inov49 0,62 0,76

Inovat23 0,56 0,72 Inov54 0,79 0,86

Inovat30 0,76 0,82 Inov59 0,69 0,82

Inovat36 0,73 0,84 Inov63 0,65 0,80

Inovat7 0,68 0,81 Inov69 0,77 0,85

Inovat15 0,76 0,85 Inov38 0,71 0,82

Inovat22 0,72 0,83 Inov43 0,48 0,67

Inovat29 0,47 0,66 Inov48 0,72 0,84

Inovat35 0,79 0,87 Inov53 0,70 0,83

Inovat8 0,77 0,86 Inov58 0,69 0,81

Inovat14 0,78 0,85 Inov62 0,67 0,79

Inovat21 0,73 0,84 Inov41 0,78 0,85

Inovat28 0,68 0,80 Inov46 0,65 0,75

Inov51 0,83 0,89

Inov56 0,40 0,59

Rotação Ortogonal Varimax

Inovatividade Inovação

OfertaInov 

(η4)

InovParc (η5)

PInfConh

ec (ξ1, 

ξ2)

SocProc 

(ξ3, ξ4)

Clientes 

(ξ5)

InovOperacoes 

(η1)

InovCConhec 

(η2)

InovMkt (η3)

Estrategi

a (ξ6) 

0,55

Lideranca 

(ξ7)

Inovat34 0,70

Varíáveis 

Latentes

Variáveis 

Latentes

Variáveis 

Observáveis

Variáveis 

Observáveis

Rotação Ortogonal Varimax
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Para os 5 construtos de inovação, identifica-se, com a solução rotacionada ortogonalmente pelo 

método Varimax, cargas fatoriais superiores a 0,7 com exceção das variáveis Inov39 do 

construto InovMkt - η3, Inov48 do construto OfertaInov - η4 e Inov56 do construto InovParc - 

η5, indicando estruturas bem definidas para inovação (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 

2011; FAVERO; BELFIORE, 2017). Com a aplicação da solução do método Varimax, não foi 

identificada a presença de carga cruzada, o que indica estruturas fatorais tanto para 

inovatividade quanto para inovação simples e uma boa aderência conceitual dos fatores às suas 

respectivas variáveis.    

Vistas as cargas fatoriais em uma segunda análise relacionada à tabela 5, foram 

observadas as comunalidades que indicam a variância total compartilhada de cada variável 

observável em todos os construtos extraídos a partir dos autovalores maiores de 1. Essa análise 

objetiva verificar se alguma variável acaba por não compartilhar um significativo percentual de 

variância com os fatores extraídos (FAVERO; BELFIORE, 2017). Para a verificação das 

comunalidades para as variáveis de inovatividade e de inovação, foi considerada a análise 

proposta por Hair Jr. et al. (2009), a qual indica que o fator com comunalidades menores que 

0,5 não apresenta explicação suficiente. As variáveis Inovat11 do construto PInfConhec - ξ1, 

ξ2 e Inovat29 do construto Estratégia - ξ6”de inovatividade e as variáveis Inov39 do construto 

InovMkt - η3, Inov48 do construto OfertaInov - η4 e Inov56 do construto InovParc - η5 de 

inovação apresentam comunalidades inferiores a 0,5. Apesar disso, considera-se a importância 

teórica dessas variáveis para a composição dos respectivos construtos (SAWHNEY; 

WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010; FNQ, 2014; 2017; SANTOS et al., 

2018); do tamanho da amostra de 542 observações para 30 variáveis de inovatividade e 31 de 

inovação; e dos valores das cargas fatoriais significantes. Ressalta-se que essas variáveis não 

foram retiradas do modelo final, objetivando garantir a validade de conteúdo (HAIR JR. et al., 

2009; FAVERO; BELFIORE, 2017).  

Com a verificação das comunalidades, visa-se a descartar a possibilidade da existência 

de uma falsa consistência interna provocada por variância atribuída ao método em vez de em 

consequência dos construtos de interesse (PODSAKOFF; JARVIS; MACKENZIE, 2003), 

inflando ou esvaziando as relações observadas entre os construtos, ocasionando, segundo Hair 

Jr (2009), tanto o erro do Tipo I, probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando é verdadeira, 

quanto erro do Tipo II, probabilidade de aceitar a hipótese nula quando é falsa. Considerando 

os dados que já foram coletados, foi utilizada a técnica estatística ex post através do teste de 

Harman para verificar possíveis problemas provocados em decorrência de variância comum ao 

método (common method variance – CMV).  O teste de Harman permite verificar se um único 
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fator é formado a partir da AFE ou se um único fator representa mais de 50% da variância dos 

dados. Neste caso, há indícios de problemas de CMV (PODSAKOFF; JARVIS; MACKENZIE, 

2003). 

Ao verificar, na tabela 4, o percentual da variância total explicada tanto para o modelo 

de inovatividade quanto para o modelo de inovação para os fatores extraídos com autovalor 

superior a 1, observa-se, para o modelo de inovatividade, um total acumulado de 70,82%, sendo 

o primeiro fator responsável por 24,87% para o modelo inicial e por 22% para o modelo 

rotacionado ortogonalmente pelo Varimax. Para o modelo de inovação, observou-se um total 

de 72,59% da variância explicada, sendo o primeiro fator responsável por 26,44% para o 

modelo inicial e por 20,41% para o modelo rotacionado ortogonalmente pelo Varimax. Como 

um único fator não representa mais de 50% da variância dos dados, infere-se que, 

possivelmente, os dados não apresentem severos problemas no viés do método (PODSAKOFF; 

JARVIS; MACKENZIE, 2003). 

Por conseguinte, passou-se a verificar a magnitude da medida do Alpha de Cronbach 

a fim de avaliar a fidedignidade com que os fatores foram extraídos a partir das variáveis 

originais.  A medida do Alpha de Cronbach oferece indícios sobre a consistência da escala 

inteira, sendo mensurada através de um coeficiente de confiabilidade que avalia 

individualmente a influência do construto com variação de 0 a 1. Neste trabalho, foram 

considerados valores superiores a 0,7 (HAIR JR. et al., 2009). 

Tabela 6: Alfa de Cronbach's 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Varíáveis Latentes Variáveis Observáveis
Alfa de 

Cronbach's

PInfConhec (ξ1, ξ2)

Inovat11 Inovat12 Inovat18 Inovat19 Inovat25 

Inovat26 Inovat31 Inovat32 Inovat37 0,950

SocProc (ξ3, ξ4)
Inovat10 Inovat13 Inovat17 Inovat20 Inovat27 

Inovat33 0,912

Clientes (ξ5) Inovat9 Inovat16 Inovat23 Inovat30 Inovat36 0,886

Estratégia (ξ6) Inovat7 Inovat15 Inovat22 Inovat29 Inovat35 0,883

Lideranca (ξ7) Inovat8 Inovat14 Inovat21 Inovat28 Inovat34 0,887

Varíáveis Latentes Variáveis Observáveis
Alfa de 

Cronbach's

InovOperacoes (η1)
Inov40 Inov45 Inov50 Inov55 Inov64 Inov65 

Inov68 Inov70 0,958

InovCConhec (η2) Inov42 Inov47 Inov52 Inov57 Inov61 Inov66 0,950

InovMkt (η3)

Inov39 Inov44 Inov49 Inov54 Inov59 Inov63 

Inov69 0,911

OfertaInov (η4) Inov38 Inov43 Inov48 Inov53 Inov58 Inov62 0,892

InovParc (η5) Inov41 Inov46 Inov51 Inov56 0,816

Inovação

Inovatividade
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A tabela 6 apresenta os valores para os Alpha de Cronbach dos construtos dos modelos 

de inovatividade e de inovação, todos superiores a 0,8, o que representa uma boa consistência 

da escala inteira para os construtos identificados com a AFE. Apesar do Alpha de Cronbach ser 

amplamente usado, a análise de outros coeficientes de confiabilidade é necessária para proceder 

o PLS-SEM (HAIR JR. et al, 2014), que serão apresentados na subseção 5.4. Esta se propõe a 

mensurar o submodelo de mensuração para a inovatividade como variáveis explicativas (FNQ, 

2014; 2017; SANTOS et al., 2018) e para a inovação como variáveis explicadas (SAWHNEY; 

WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010). 

 

5.1.2 Reformulação do Modelo com Base na Análise Fatorial Exploratória 

 

Tomando por base o resultado da AFE, o modelo de PLS-SEM proposto inicialmente 

foi reformulado, conforme apresentado na figura 2, remodelada a partir dos resultados da seção 

anterior.  



125 

 

 
Figura 2: Modelo de PLS – SEM após análise fatorial exploratória 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Sendo assim, o modelo de inovatividade, conforme apresentado no quadro 13, passou 

a ser formando por 5 variáveis exógenas (independentes), as quais, do agrupamento da variável 

latente Pessoas (Pessoas -  ξ1), mensurada por 5 variáveis observadas (Inovat12, Inovat19, 

Inovat26, Inovat32 e Inovat37), com a variável latente Informação e Conhecimento (InfConhec 

- ξ2), mensurada por 4 variáveis observadas, (Inova11, Inovat18, Inovat25 e Inovat31), 

resultaram na formação de uma nova variável latente denominada Pessoas, informação e 
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conhecimento  (PInfConhec - ξ1, ξ2), mensurada por 9 variáveis observáveis (Inovat11, 

Inovat12, Inovat18, Inovat19, Inovat25, Inovat26, Inovat3, Inovat32 e Inovat37). Uma segunda 

alteração no modelo se deu pelo agrupamento da variável Sociedade (Sociedade - ξ3), que 

inicialmente teve a variável Inovat24 excluída devido à identificação de elevada curtose 

univariada (kurtosis-ku), a qual buscou mensurar Sociedade (Sociedade - ξ3) por 2 variáveis 

observadas (Inovat10 e Inovat17). Essa variável foi agrupada nos resultados AFE com a 

variável latente Processos (Processos - ξ4), mensurada por 4 variáveis observadas (Inovat13, 

Inovat20, Inovat27 e Inovat33), formando a variável Sociedade e Processos (SocProc -ξ3, ξ4), 

mensurada por 6 variáveis observáveis (Inovat10, Inovat13, Inovat17, Inovat20, Inovat27e 

Inovat33). 

As outras variáveis latentes, Cliente (Cliente - ξ5), mensurada por 5 variáveis 

observadas (Inovat9, Inovat16, Inovat23, Inovat30 e Inovat36), Estratégias e Planos (Estratégia 

- ξ6), mensurada por 5 variáveis observadas (Inovat7, Inovat15, Inovat22, Inovat29 e Inovat35) 

e Liderança (Liderança - ξ7), mensurada por 5 variáveis observadas (Inovat8, Inovat14, 

Inovat21, Inovat28 e Inovat34), mantiveram as característica apresentadas no submodelo 

modelo de mensuração deste estudo. 

 

Quadro 19: Conjunto de equações lineares representativas do modelo PLS-SEM Reformulado 
Submodelo de mensuração  

Submodelo de mensuração do construto Pessoas, 

Informação e Conhecimento (PInfConhec - ξ1_ξ2) 

Inova11 = λ Inovat
1112 ξ1_ ξ2 

Inovat12 = λ Inovat
1212 ξ1_ ξ2 

Inovat18 = λ Inovat
1812 ξ1_ ξ2 

Inovat19 = λ Inovat
1912 ξ1_ ξ2 

Inovat25 = λ Inovat
2512 ξ1_ ξ2 

Inovat26 = λ Inovat
2612 ξ1_ ξ2 

Inovat31 = λ Inovat
3112 ξ1_ ξ2 

Inovat32 = λ Inovat
3212 ξ1_ ξ2 

Inovat37 = λ Inovat
3712 ξ1_ ξ2 

Submodelo de mensuração do construto Sociedade e 

Processos (SocProc - ξ3_ ξ4) 

Inovat10 = λ Inovat
1034 ξ3_ ξ4 

Inovat13 = λ Inovat
1334 ξ3_ ξ4 

Inovat17 = λ Inovat
1734 ξ3_ ξ4 

Inovat20 = λ Inovat
2034 ξ3_ ξ4 

Inovat27= λ Inovat
2734 ξ3_ ξ4 

Inovat33 = λ Inovat
3334 ξ3_ ξ4 

Submodelo de mensuração do construto Cliente 

(Cliente - ξ5) 

Inovat9 = λ Inovat
95 ξ5 

Inovat16 = λ Inovat
165 ξ5 

Inovat23 = λ Inovat
235 ξ5 

Inovat30 = λ Inovat
305 ξ5 

Inovat36 = λ Inovat
365 ξ5 

Submodelo de mensuração do construto Estratégias e 

Planos (Estratégia - ξ6) 

Inovat7 = λ Inovat
76 ξ6 

Inovat15 = λ Inovat
156 ξ6 

Inovat22 = λ Inovat
226 ξ6 

Inovat29 = λ Inovat
296 ξ6 

Inovat35 = λ Inovat
356 ξ6 

Submodelo de mensuração do construto Liderança 

(Liderança - ξ7) 

Inovat8 = λ Inovat
87 ξ7 

Inovat14 = λ Inovat
147 ξ7 
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Inovat21 = λ Inovat
217 ξ7 

Inovat28 = λ Inovat
287 ξ7 

Inovat34 = λ Inovat
347 ξ7 

Submodelo de mensuração do construto Inovação de 

operações (InovOper - η1) 

Inov40 = λ Inov
401 η1 

Inov45 = λ Inov
451 η1 

Inov50 = λ Inov
501 η1 

Inov55 = λ Inov
551 η1 

Inov64 = λ Inov
641 η1 

Inov65 = λ Inov
651 η1 

Inov68 = λ Inov
681 η1 

Inov70 = λ Inov
701 η1 

Submodelo de mensuração do construto Inovação em 

canais de conhecimento (InovCConhec - η2) 

Inov42 = λ Inov
422 η2 

Inov47 = λ Inov
472 η2 

Inov52 = λ Inov
522 η2 

Inov57 = λ Inov
572 η2 

Inov61 = λ Inov
612 η2 

Inov66 = λ Inov
662 η2 

Submodelo de mensuração do construto Inovação de 

marketing - (InovMkt – η3) 

Inov39 = λ Inov
393 η3 

Inov44 = λ Inov
443 η3 

Inov49 = λ Inov
493 η3 

Inov54 = λ Inov
543 η3 

Inov59 = λ Inov
593 η3 

Inov63 = λ Inov
633 η3 

Inov69 = λ Inov
693 η3 

Submodelo de mensuração do construto Ofertas de 

inovação (OferInov- η4) 

Inov38 = λ Inov
384 η4 

Inov43 = λ Inov
434 η4 

Inov48 = λ Inov
484 η4 

Inov53 = λ Inov
534 η4 

Inov58 = λ Inov
584 η4 

Inov62 = λ Inov
624 η4 

Submodelo de mensuração do construto Inovação de 

parcerias (InovParc – η5) 

Inov41 = λ Inov
415 η5 

Inov46 = λ Inov
465 η5 

Inov51 = λ Inov
515 η5 

Inov56 = λ Inov
565 η5 

Submodelo estrutural  

η1 = β11ξ1_ξ2 + β12ξ3_ξ4 + β13ξ5 + β14ξ6 + β15ξ7 + ζ1 

η2 = β21ξ1_ξ2 + β22ξ3_ξ4 + β23ξ5 + β24ξ6 + β25ξ7 + ζ2 

η3 = β31ξ1_ξ2 + β32ξ3_ξ4 + β33ξ5 + β34ξ6 + β35ξ7 + ζ3 

η4 = β41ξ1_ξ2 + β42ξ3_ξ4 + β43ξ5 + β44ξ6 + β45ξ7 + ζ4 

η5 = β51ξ1_ξ2 + β52ξ3_ξ4 + β53ξ5 + β54ξ6 + β55ξ7 + ζ5 

 

Para o modelo de inovação, conforme apresentado no quadro 13, foram mantidas as 5 

variáveis endógenas (dependentes), com a exclusão das variáveis Inov60, Inov67 e Inov71, 

relacionadas ao construto Inovação de operações (InovOper - η1), que passou ser mensurado 

por 8 variáveis observadas (Inov40, Inov45, Inov50, Inov55, Inov64, Inov65, Inov68 e Inov70). 

Os demais construtos de inovação, Inovação em canais de conhecimento 

(InovCConhec - η2), mensurada por 6 variáveis observadas (Inov42, Inov47, Inov52, Inov57, 

Inov61 e Inov66), Inovação de marketing (InovMkt – η3), mensurada por 7 variáveis 

observadas (Inov39, Inov44, Inov49, Inov54, Inov59, Inov63 e Inov69), Ofertas de inovação 

(OferInov- η4), mensurada por 6 variáveis observadas (Inov38, Inov43, Inov48, Inov53, Inov58 

e Inov62) e Inovação de parcerias (InovParc - η1), mensurada por 4 variáveis observadas 
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(Inov41, Inov46, Inov51 e Inov56), mantiveram as característica apresentadas no submodelo 

modelo de mensuração desta tese. Dado submodelo estrutural da PLS-SEM reformulado pode 

ser alternativamente representado mediante um conjunto de equações lineares, apresentadas no 

quadro 19.  

 

5.2 ASSOCIAÇÕES ENTRE AS DIMENSÕES DA INOVATIVIDADE E AS 

INOVAÇÕES NAS MPE’S  

 

5.2.1 Avaliação do Modelo de Mensuração 

 

O modelo de mensuração caracteriza a relação entre as variáveis latentes e as suas 

medidas observadas, assim como tem como principal finalidade apresentar a forma como as 

variáveis latentes se relacionam com as variáveis observadas reflexivas. O SmartPLS® 

apresenta algumas estatísticas que permitem realizar a verificação de cada construto que 

compõe o modelo de PLS-SEM proposto. Assim, conforme preconizado por Hair Jr. et al 

(2014; 2017), as estatísticas observadas para avaliação do modelo de mensuração formam a 

análise das medidas de confiabilidade composta dos construtos (CC) e as variâncias médias 

extraídas (Average Variance Extracted – AVEs), validade discriminante que indica se os 

construtos são independentes um dos outros. 

 

Tabela 7: Confiabilidade e validade convergente das variáveis latentes 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Construtos
Alfa de 

Cronbach's

Confiabilidade 

Composta (CC)

Média da Variância 

Extraída (AVE)

PInfConhec (ξ1, ξ2) 0,953 0,961 0,731

SocProc (ξ3, ξ4) 0,913 0,932 0,696

Clientes (ξ5) 0,890 0,919 0,695

Estratégia (ξ6) 0,882 0,914 0,683

Liderança (ξ7) 0,888 0,918 0,693

InovOperacoes (η1) 0,960 0,966 0,782

InovCConhec (η2) 0,955 0,964 0,818

InovMkt (η3) 0,913 0,931 0,661

OfertaInov (η4) 0,892 0,918 0,652

InovParc (η5) 0,817 0,881 0,653

Inovatividade

Inovação
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Para que uma escala seja medida, é fundamental que seja confiável. Considerando as 

limitações existentes no teste de alfa de Cronbach, que avalia individualmente a influência dos 

construtos, foi utilizada a confiabilidade composta dos fatores, permitindo identificar a 

influência de todos os construtos de forma simultânea (RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014; 

MASSAINI, 2017). Foram usados os cálculos para confiabilidade composta (CC > 0,7) e 

variâncias médias extraídas (AVE > 0,5) como valores aceitáveis (FORNELL; LARCKER, 

1981; HAIR JR. et al, 2014). A tabela 7 apresenta esses valores para todas as variáveis latentes 

dos modelos de inovatividade e de inovação. Segundo Fornell e Larcker (1981) e Hair Jr. et al. 

(2014), os valores obtidos para CC são superiores a 0,881, estando relacionados à variável 

latente explicada InovParc - η1.  

Em relação à validade convergente, foi utilizado o cálculo das variâncias médias 

extraídas (Average Variance Extracted – AVEs), em que se avaliou a porcentagem da variância 

total dos indicadores que são explicados pela variável latente. Identificam-se, na tabela 07, 

valores para as AVEs dos construtos superiores ao valor mínimo indicado por Fornell e Larcker 

(1981) e Hair Jr. et al. (2014). O menor valor identificado foi correspondente a 0,652 para o 

construto OferInov- η4. Os demais foram superiores, o que denota a existência de validade 

convergente, ou seja, superior aos limites recomendados pela literatura (FORNELL; 

LARCKER, 1981; HAIR JR. et al, 2014).  

O segundo critério utilizado para avaliar a validade do construto foi a validade 

discriminante, que consiste em um indicador de que os construtos são independentes uns dos 

outros, tendo como objetivo avaliar se as escalas utilizadas medem construtos diferentes ou se 

não são identificadas diferenças entre as mensurações dos construtos, ou seja, se os 

respondentes do instrumento compreenderam as questões como sendo um conjunto homogêneo 

(HAIR JR. et al, 2014). Para avaliação da validade discriminante, foi utilizado o Critério de 

Fornell e Larcker (1981), em que são comparadas as raízes   quadradas dos valores das AVEs 

de cada construto com as correlações (de Pearson) entre os construtos. Verifica-se, assim, se as 

raízes quadradas das AVEs são maiores que as correlações entre os construtos, conforme 

apresentado na tabela 8 para inovatividade e na tabela 9 para inovação.  
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Tabela 8: Validade discriminante das variáveis latentes - inovatividade 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 9: Validade discriminante das variáveis latentes - inovação 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ao comparar as raízes quadradas dos valores das AVEs de cada construto com as 

correlações (de Pearson) entre os construtos, verifica-se, nas tabelas 8 e 9, que as raízes 

quadradas dos valores das AVEs são maiores que as correlações entre os construtos. Isso 

assegura a validade discriminante tanto para o modelo de inovatividade quanto para o modelo 

de inovação (FORNELL; LARCKER, 1981; HAIR JR. et al, 2014). 

Tomando como base os resultados obtidos para o bom ajustamento do modelo de 

mensuração, pode-se afirmar que esse pode ser considerado consistente com os dados 

empíricos, confirmando a sua validade (HAIR JR. et al, 2014), de forma que as três dimensões 

avaliadas para PLS-SEM permitiram concluir que o modelo teórico desta tese explica como as 

diferentes variáveis observadas para a inovatividade e a inovação representam as medidas dos 

seus respectivos construtos em análise, formando a base da modelagem teórica desenvolvida 

(SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010; FNQ, 2014; 2017; 

SANTOS et al., 2018). 

 

5.2.2 Resultado da Modelagem de Equações Estrutural – PLS - Estimação do 

Modelo 

 

Antes de se iniciar a análise do modelo estrutural PLS-SEM, foi verificada, em todas 

as variáveis explicadas, a existência de multicolinearidade pelo índice de inflação de variância 

Clientes (ξ5) Estratégia (ξ6) Lideranca (ξ7) PInfConhec (ξ1, ξ2) SocProc (ξ3, ξ4)

Clientes (ξ5) 0,834

Estratégia (ξ6) 0,248 0,826

Lideranca (ξ7) 0,350 0,251 0,833

PInfConhec (ξ1, ξ2) 0,150 0,022 0,084 0,855

SocProc (ξ3, ξ4) 0,200 0,249 0,132 0,147 0,835

InovCConhec (η2) InovMkt (η3) InovOperacoes (η1) InovParc (η5) OfertaInov (η4)

InovCConhec (η2) 0,904

InovMkt (η3) 0,131 0,813

InovOperacoes (η1) 0,128 0,245 0,884

InovParc (η5) 0,05 0,334 0,174 0,808

OfertaInov (η4) 0,025 0,191 0,242 0,233 0,808
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(VIF). Recomenda-se que o valor do VIF seja superior a 0,20 e inferior a 5 (HAIR JR. et al, 

2014; RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014; MASSAINI, 2017).  

 

Tabela 10: Multicolinearidade entre as variáveis independentes 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ao observar a tabela 10, identifica-se que todos os valores para VIF’s se apresentam 

superiores a 1,041 e inferiores a 1,213, mostrando que as variáveis explicativas, ou seja, as 

dimensões de inovatividade (FNQ, 2014; 2017; SANTOS et al., 2018), não apresentam 

problemas de multicolinearidade elevada. Em outras palavras, não apresentam forte correlação, 

o que pode implicar em uma maior dificuldade para captar o efeito de cada variável explicativa 

e as suas relações com as variáveis explicadas, bem como podem gerar coeficientes não-

significantes ou até apresentar sinais contrários à sua correlação (DIAMANTOPOULOS; 

RIEFLER; ROTH, 2008; HAIR JR. et al, 2014; RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014; 

MASSAINI, 2017).  

Verificando a ausência de altas correlações entre as varíáveis independetes, foi 

realizada a estimação inicial do modelo PLS-SEM, representada na figura 3.  

 

Variáveis Latentes 

Independentes
VIF

PInfConhec (ξ1, ξ2) 1,041

SocProc (ξ3, ξ4) 1,108

Clientes (ξ5) 1,213

Estratégia (ξ6) 1,151

Lideranca (ξ7) 1,181
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Figura 3: Modelo de estimação inicial de PLS – SEM do processo de inovação em MPE’s 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A figura 03 apresenta o modelo estrutural que mensura as relações entre as variáveis 

latentes explicativas representadas pelos construtos de inovatividade (FNQ, 2014; 2017; 

SANTOS et al., 2018) e as variáveis explicadas representando os construtos das múltiplas 

inovações (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010). O 

modelo PLS-SEM buscou mensurar as influências que cada variável latente de inovatividade 
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exerce sobre as variáveis latentes de inovação. A qualidade do modelo foi avaliada a partir do 

coeficiente de determinação R2, o qual indica a percentual da variância das múltiplas inovações 

explicada pelo modelo PLS-SEM. Chin (1998) recomenda valores para R2  de 0,65 

(substancial), 0,33 (moderado) e 0,19 (fraco) para PLS-SEM, mas, considerando a 

complexidade dos modelos e os seus elevados níveis de abstração, Henseler; Ringle e Sinkovics  

(2009) propõem para uma variável latente, que é explicada por várias variáveis latentes 

exógenas, que R2 apresente um nível substancial.  

Para efeito desta pesquisa, a primeira relação explicada é a da inovação em operações 

(InovOperacoes - η1) na modelagem da PLS-SEM, sendo explicada pelas variáveis explicativas 

(PInfConhec - ξ1, ξ2; PInfConhec - ξ1, ξ2; Clientes - ξ5; Estratégia - ξ6; e Lideranca - ξ7). 

Nessa primeira relação, identificou-se um percentual do coeficiente de determinação de 79,4% 

para R2. A segunda relação explicada pelos elementos de inovatividade (PInfConhec - ξ1, ξ2; 

PInfConhec - ξ1, ξ2; Clientes - ξ5; Estratégia - ξ6; e Lideranca - ξ7) se dá pela inovação em 

canais de conhecimento, InovCConhec (η2), que consiste em uma forma de inovação aberta 

(VAN DE VRANDE et al. 2009; PARIDA; WESTERBERG; FISHAMMAR, 2012; SILVA: 

DACORSO, 2013a; SILVA; DACORSO, 2013b) e possui como principal característica a 

captação dos canais de conhecimentos disponíveis a partir de fontes externas a e internas da 

organaização. Esse construto foi explicado por um percentual do coeficiente de determinação 

R2 de 73,1%. 

Para explicação da inovação em marketing, InovMkt (η3), pelos elementos de 

inovatividade (PInfConhec - ξ1, ξ2; PInfConhec - ξ1, ξ2; Clientes - ξ5; Estratégia - ξ6; e 

Lideranca - ξ7), observa-se a inovação em marketing, que consiste na identificação e na 

satisfação das necessidades do cliente, objetivando criar uma experiência mais agradável por 

meio da absorção do capital humano do próprio cliente (BIGLIARDI; COLACINO; DORMIO, 

2011; WITELL et al, 2016). Essa inovação é explicada pelos elementos de inovatividade com 

um percentual do coeficiente de determinação R2 de 72,3%.  

A quarta inovação explicada pelos elementos de inovatividade (PInfConhec - ξ1, ξ2; 

PInfConhec - ξ1, ξ2; Clientes - ξ5; Estratégia - ξ6; e Lideranca - ξ7) é a oferta de inovação 

(OfertaInov - η4), que se trata do lançamento de novos produtos e serviços ou da melhoria 

significativa dos existentes de forma que gerem um valor para os seus clientes (LI; 

ATUAHENE-GIMA; 2001; VASCONCELLOS; MARX, 2011). Esse tipo de inovação foi 

explicado pelos elementos de inovatividade com um R2 de 65,6%, o que, mesmo no limite 

proposto por Chin (1998), ainda é considerado um nível substancial de explicação. 



134 

 

Para a quinta inovação explicada pela inovatividade (PInfConhec - ξ1, ξ2; PInfConhec 

- ξ1, ξ2; Clientes - ξ5; Estratégia - ξ6; Lideranca - ξ7) no modelo PLS-SEM, apresenta-se a 

inovação em parcerias, InovParc (η5), que é a busca estratégica pela ampliação do valor das 

relações de parcerias para a organização (PARIDA; WESTERBERG; FISHAMMAR, 2012). 

Essa inovação é explicada pelos elementos de inovatividade com um percentual do coeficiente 

de determinação R2 de 72,3%. 

Os resultados para os valores dos coeficientes de determinação R2 para a mensuração 

dos construtos das múltiplas inovações são considerados a partir da indicação de Chin (1998) 

como sendo todas substanciais. Ao considerar a complexidade dos modelos e a elevada 

quantidade de varáveis exógenas de inovatividade, explicando a variância da inovação, esses 

resultados corroboram a indicação de Henseler, Ringle e Sinkovics (2009) para indicar uma boa 

qualidade do modelo PLS-SEM.  

Contudo, para avaliar a qualidade do modelo, outras análises são necessárias. Na tabela 

11, serão apresentados, a nível de significância, os coeficientes de determinação do modelo a 

partir dos valores da Estatística T e do p-value, que, no caso da PLS–SEM foram obtidos por 

meio da técnica de bootstrapping com 10.000 reamostras (HAIR JR. et al, 2014). A tabela 11 

apresenta os valores para a estatística T e o p-valor em que se testa a hipótese nula de que os 

coeficientes de caminho (Path Coefficients) sejam iguais a zero, sendo rejeitada ao nível de 5%, 

de forma a garantir o poder estatístico do modelo. Os coeficientes de caminho, assim como em 

uma regressão linear, podem ser interpretados como os betas (β), de forma relativa. Entretanto, 

como as variáveis observáveis presentes no questionário deste trabalho foram mensuradas 

através de escalas de Likert, não serão analisados os efeitos dos parâmetros estimados sobre a 

variável prevista. Serão observadas apenas a significância estatística e o sinal da relação (HAIR 

JR. et al, 2014; 2017). 
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Tabela 11: Significância dos coeficientes de determinação do modelo 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

***p≤0,01 (significante a 1%); **p≤0,05 (significante a 5%); p≤0,10 (significante a 10%). 

 

Na tabela 11, identifica-se o primeiro construto explicado, a inovação em operações 

(InovOperacoes - η1), que teve duas relações significantes. A primeira com maior Estatística 

T, que foi de 55,536, e a segunda com a variável latente explicativa de sociedade e processos 

(SocProc - ξ3, ξ4).  A primeira é significante ao nível de 1% e a segunda que foi estabelecida 

com a variável de estratégia (Estratégia - ξ6), é significante ao nível de 5%. Ressalta-se que 

ambas as relações são positivas, ou seja, a inovação em operações tem uma relação diretamente 

proporcional aos construtos de inovatividade em “sociedade e processos” e “estratégias e 

planos” nas MPE’s em estudo.  

A relação significante entre InovOperacoes - η1 e SocProc -ξ3,ξ4 se justifica, pois, 

uma MPE, ao focar no desenvolvimento de um modelo de negócio focados nos processos de 

identificação de oportunidades, de melhoria de suprimento, de relacionamento com os 

fornecedores e de sustentabilidade econômica e financeira do negócio, resulta na consequente 

Relações Estatística T P-Value Path Coefficients

Clientes - -  ξ5 -> InovCConhec - η2 1,542 0,123 0,035

Clientes - -  ξ5 -> InovMkt - η3 30,486 0,000 0,815***

Clientes - -  ξ5 -> InovOperaç - η1 1,593 0,111 0,028

Clientes - -  ξ5 -> InovParc - η5 1,507 0,132 0,037

Clientes - -  ξ5 -> OfertaInov - η4 1,061 0,289 0,023

Estratégia - ξ6 -> InovCConhec - η2 0,842 0,400 -0,015

Estratégia - ξ6 -> InovMkt - η3 0,576 0,564 -0,011

Estratégia - ξ6 -> InovOperaç - η1 2,466 0,014 0,047**

Estratégia - ξ6 -> InovParc - η5 2,448 0,014 0,064**

Estratégia - ξ6 -> OfertaInov - η4 24,258 0,000 0,784***

Liderança-  ξ7 -> InovCConhec - η2 1,080 0,280 -0,016

Liderança-  ξ7 -> InovMkt - η3 1,963 0,049 0,044**

Liderança-  ξ7 -> InovOperaç - η1 1,170 0,242 0,018

Liderança-  ξ7 -> InovParc - η5 28,451 0,000 0,813***

Liderança-  ξ7 -> OfertaInov - η4 1,960 0,050 0,038**

PInfConhec - ξ1_ξ2 -> InovCConhec - η2 42,103 0,000 0,848***

PInfConhec - ξ1_ξ2 -> InovMkt - η3 2,203 0,028 0,038**

PInfConhec - ξ1_ξ2 -> InovOperaç - η1 0,694 0,488 0,009

PInfConhec - ξ1_ξ2 -> InovParc - η5 0,287 0,774 0,004

PInfConhec - ξ1_ξ2 -> OfertaInov - η4 1,054 0,292 -0,021

SocProc-  ξ3_ξ4 -> InovCConhec - η2 1,147 0,251 0,019

SocProc-  ξ3_ξ4 -> InovMkt - η3 2,556 0,011 0,061**

SocProc-  ξ3_ξ4 -> InovOperaç - η1 54,536 0,000 0,867***

SocProc-  ξ3_ξ4 -> InovParc - η5 0,183 0,855 0,002

SocProc-  ξ3_ξ4 -> OfertaInov - η4 1,703 0,089 0,035*
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introdução da InovOperacoes - η1 (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; 

SAWHNEY, 2010; SHEU; LEE, 2011; RUBERA; KIRCA, 2012; KIM; KUMAR; KUMAR, 

2012; ZENG; PHAN; MATSUI, 2015; SANTOS et al., 2018). Essa relação está amparada nos 

resultados de outros estudos que indicam a existência de relações diretas e positivas exercidas 

pela dimensão da inovatividade responsável pelas operações sobre as inovações de processos e 

de administração (PRAJOGO; SOHAL, 2003; 2004; KIM; KUMAR; KUMAR, 2012; BON; 

MUSTAFA, 2013; ROLDAN; DE SOUZA, 2017). A segunda relação significante para 

explicar a InovOperacoes - η1 foi exercida com a dimensão de inovatividade Estratégia - ξ6, 

sendo essa identificada nos resultados dos estudos de Antunes, Quirós e Justino (2017), que a 

puseram com uma condição favorável para a definição de inovação em processos, uma vez que 

oferece suporte à sua geração.    

O segundo construto explicado consiste na inovação em canais de conhecimento 

(InovCConhec - η2), que apresentou apenas uma relação positiva e estatisticamente significante 

ao nível de 1%, estabelecida pelo elemento de inovatividade de pessoas, informação e 

conhecimento (PInfConhec - ξ1_ξ4). Afirma-se que a inovação em canais de conhecimento é 

explicada pelas ações de inovatividade relacionadas a pessoas, informação e conhecimento. 

Essa relação se justifica-se teoricamente , uma vez que as pessoas nas organizações são 

indicadas como as responsáveis pela criação e pela estocagem de conhecimento devido ao 

empoderamento da equipe de trabalho através do fomento dos fluxos de informação e do 

aprendizado em equipe (HECKSCHER; DONNELLON, 1994; HECKSCHER, 2007; 

BORNAY-BARRACHINA et al., 2012; MIERES et al., 2012; DOTZEL; SHANKAR; 

BERRY, 2013; SANTOS et al., 2018), garantindo a participação efetiva das pessoas no 

processo de inovação organizacional, principalmente na formação da inovação em canais de 

conhecimento, fato evidenciado de forma direta e positiva nos resultados das pesquisas de 

Taddese e Osada (2010), Laforet (2011),  Honarpour, Jusoh e Md Nor (2012) e Zeng, Phan e 

Matsui (2015). 

Para o construto da inovação em marketing (InovMkt - η3), observam-se quatro 

relações positivas e estatisticamente significantes. A relação mais forte foi estabelecida pela 

variável de inovatividade de clientes (Clientes - ξ5), a qual explica a inovação em marketing 

com uma Estatística T de 30,486 e um nível de significância de 1%. As demais relações de 

explicação para a inovação em marketing se deram a um nível de significância estatística de 

5% com as variáveis explicativas de pessoas, informação e conhecimento (PInfConhec - ξ1, 

ξ2), sociedade e processos (SocProc - ξ3, ξ4) e liderança (Liderança - ξ7). Considerando que a 

inovação em marketing (InovMkt - η3), a partir do modelo de Sawhney, Wolcott e Arroniz 
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(2006) e Chen e Sawhney (2010), é construída a partir das perspectivas dos clientes na busca 

por identificar suas necessidades, bem como novos nichos de mercado (TEECE, 2010; 

WITELL et al, 2016; CHEN, 2018); do relacionamento que aproxima a experiência do cliente 

aos canais de informação da organização (TEECE, 2010; CHEN, 2018); e da marca, que é a 

forma como a organização apresenta ao cliente a sua identidade e os valores, sendo responsável 

pela geração de valor para a empresa (TEH; KAYO; KIMURA, 2008).  

Para efeito desta pesquisa, a relação da InovMkt - η3 com Clientes - ξ5 se apresenta 

positiva e estatisticamente significante a 1%. Essa relação se justifica a partir da convergência 

conceitual existente entre esses construtos (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; 

CHEN; SAWHNEY, 2010; FNQ, 2014; 2017; SANTOS et al., 2018), os quais estão 

direcionados ao atendimento das necessidades dos clientes, através da geração da inovação em 

marketing. Essas relações são amparadas pelos resultados dos estudos de Sadikoglu; Zehir 

(2010), os quais indicam que a inovatividade a partir dos princípios da TQM, devem gerar a 

inovação visando a satisfação dos clientes. Esses resultados são reforçados quanto visto 

pesquisas que indicam o foco no cliente como uma importante fonte de inovação em marketing 

(BON; MUSTAFA, 2013), desta maneira, uma MPE inova ao fornece um valor superior ao 

cliente, buscando identificar e satisfazer as suas necessidades expressas e tácitas (POWELL, 

1995; KAYNAK, 2003; BOU-LLUSAR et al, 2009). Os demais preditores da InovMkt - η3, 

identificados nas MPE’s estudadas, foram as dimensão: PInfConhec - ξ1_ξ2, SocProc-  ξ3_ξ4 

e  Liderança-  ξ7, as quais se apresentaram-se estatisticamente significantes a um nível de 5%, 

sendo estas relações justificadas pela abrangência da inovação em marketing que para ser 

implementada necessita do empoderamento dos funcionários, análises de informações, 

melhoria contínua dos processos e uma liderança de alto nível (BON; MUSTAFA, 2013). 

 O quarto construto consiste na oferta de inovação (OfertaInov - η4), essa inovação é 

explicada de forma estatisticamente significante e com relações positivas por dois elementos de 

inovatividade. A relação mais forte foi estabelecida pelo construto de estratégia (Estratégia - 

ξ6), sendo essa relação estabelecida com uma estatística T de 24,258, apresentando-se 

significante a um nível de 1%. A segunda relação da oferta de inovação é explicada pela variável 

latente de liderança (Liderança - ξ7) sendo esta significante ao nível de 5%. Uma terceira 

relação da oferta de inovação foi estabelecida pela dimensão de sociedade e processos (SocProc 

- ξ3, ξ4). Essa relação se deu a um nível de significância de 10%, não atingindo 5%, valor 

definido neste estudo como crítico para atingir o poder estatístico de 95% para análise de PLS-

SEM. Mesmo assim, considerando a importância teórica da relação, esta foi mantida para a 

reespecificação do modelo.  
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Considerando as características apresentadas por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) 

e Chen e Sawhney (2010) para a oferta de inovação, que engloba lançamento de novos produtos 

e serviços ou melhoria significativa dos existentes de forma que gerem um valor para os seus 

clientes (LI; ATUAHENE-GIMA; 2001; VASCONCELLOS; MARX, 2011). Estas são 

desenvolvidas com a inovação de plataforma, que consiste na adaptação dos meios de produção 

ao portfólio de produtos e serviços demandados pelos seus clientes (SOOD; TELLIS, 2005; 

BRANZEI; VERTINSKY, 2006). Destaca-se, nessa dimensão, uma busca pela geração de 

inovações que vão além da noção tradicional de tecnologia, podendo implementar inovações 

de solução, que combina soluções em produtos, serviços e informações (TULI; KOHLI; 

BHARADWAJ, 2007; TEECE, 2010; MARTINEZ-ROMAN; GAMERO; TAMAYO, 2011; 

VASCONCELLOS; MARX, 2011). 

A OfertaInov - η4, sendo explicada pela Estratégia - ξ6, é justificada a partir das 

indicações teóricas que evidenciam as estratégias e os planos como um dos elementos 

fundamentais para a inovação de produtos e serviços, uma vez que essa dimensão desenvolve, 

nas MPE’s, a habilidade e as capacidade de construir, integrar e reconfigurar suas competências 

internas e externas (TEECE, 1997), bem como sua base de recursos (WINTER, 2003; 

CARNEIRO ZEN et al, 2017), sendo essa costituída pelos ativos tagíveis e intangíveis que a 

empresa controla e que podem ser usados para implementar as estratégias (LEE; RHO; LEE, 

2003; ZAPATA-CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 2016). Essas relações podem ser 

identificadas nos resultados de pesquisas que indicam que as estratégias oferecem suporte à 

inovação em produtos e serviços (KIM; KUMAR; KUMAR, 2012; SILVA et al., 2014; RUIZ-

MORENO et al., 2016; ANTUNES; QUIRÓS; JUSTINO, 2017; ROLDAN; DE SOUZA, 2017; 

ZENG, J. et al., 2017). As demais dimensões da inovatividade (Liderança - ξ7 e SocProc - ξ3, 

ξ4), se justificam, uma vez que a literatura indica relações positivas com o desempenho 

inovador das organizações (HONARPOUR; JUSOH; MD NOR, 2012).  

O quinto construto é o de inovação em parcerias (InovParc - η5), que é explicado de 

forma estatisticamente significante e com relações positivas por dois construtos de 

inovatividade. A relação mais forte foi estabelecida pela liderança (Liderança- ξ7), que 

apresentou uma estatística T de 28,451, sendo significante a um nível de 1%. A segunda relação 

se estabeleceu pela variável de estratégia (Estratégia - ξ6), sendo essa significante ao nível de 

5%. Considerando-se a inovação em parcerias, de acordo com o modelo de Sawhney, Wolcott 

e Arroniz (2006) e Chen e Sawhney (2010), como sendo o resultado da busca estratégica pela 

ampliação do valor das relações de parcerias para a organização (PARIDA; WESTERBERG; 

FISHAMMAR, 2012), incorporando em seu escopo elementos conceituais das inovações aberta 
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e de rede, que mantêm um foco no relacionamento com os parceiros externos para o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas e gerenciais (LEE et al. 2010; (SILVA: 

DACORSO, 2013a; SILVA: DACORSO, 2013b; SILVA, G. et al, 2016), apresentando como 

principais características o estabelecimento de novas formas de diálogo com os clientes,  

parceiros e agências de fomento, com uso ou não de tecnologia (DREJER, 2004; LEE et al. 

2010; DESIDÉRIO; POPADIUK, 2015; WITELL et al, 2016); a inovação de cadeia de 

fornecimento (TETHER; TAJAR, 2008; TEECE, 2010); e a inovação de praça, que está 

relacionada à criação de novos pontos ou canais de vendas, tanto de forma individual quanto 

compartilhada (TETHER; TAJAR, 2008; JORDÃO et al., 2017). 

Tendo em vista as características teóricas da InovParc - η5, esta é explicada tanto pela 

Liderança - ξ7 quanto pela Estratégia - ξ6, devido à sua forte dependência decisória dessas 

dimensões, uma vez que a geração da inovação em parceria e os seus desdobramentos estão 

vinculadas às políticas da organização que definem as necessidades de uma organização operar 

em colaboração com parceiros e outros agentes externos. Isso demarca, para esse tipo de 

inovação, uma dependência tanto da liderança, que deve desenvolver na MPE a capacidade de 

gerenciar as diferentes idéias e de estabelecer canais abertos de comunicação (ANDERSON ET 

AL., 1995; POWELL, 1995; TUMMALA; TANG, 1996; SILA; EBRAHIMPO, 2002; 

SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010; ELLONEN; 

JANTUNEN; KUIVALAINEN, 2011; VACCARO et al., 2012; SANTOS et al., 2018), quanto 

do direcionamento estratégico da MPE, que permite que essa desenvolva habilidades e 

capacidades para construir, integrar e reconfigurar as suas competências internas e externas 

(TEECE, 1997). Henkel (2006) ressalta o papel da liderança nas MPE’s como fundamental para 

a geração da inovação em parcerias, uma vez que os gestores desse tipo de organização são 

responsáveis pela identificação das oportunidades presentes na rede, transformadas em 

estratégias organizacionais, para, só assim, possibilitar a geração de inovações tanto para a 

organização quanto para a sua rede de parceiros. Esses resultados foram retirados dos estudos 

de Henkel (2006), de Vasconcellos e Marx (2011) e de Desidério e Popadiuk (2015). 

Vista a significância estatística das relações entre os construtos de inovatividade, 

explicando as múltiplas inovações, foram retiradas do modelo inicial as relações que não 

apresentaram significância estatística, passando a reespecificar o modelo PLS-SEM apenas com 

as variáveis estatisticamente significantes ao nível de 1% e 5%. A única exceção foi para a 

relação entre a variável explicativa de sociedade e processos (SocProc-  ξ3,ξ4) e a variável 

explicada de oferta de inovação (OfertaInov - η4), a qual se apresentou estatisticamente 

significante a um nível de 10% e mantida na reespecificação do modelo, vislumbrando 
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identificar uma possível melhora em seu nível de significância devido à importância teórica da 

relação. A esse respeito, a figura 4 apresenta o modelo PLS-SEM reespecificado para as 

relações entre inovatividade e inovação. 

 
Figura 4: Resultado da modelagem (reespecificado) PLS – SEM do processo de inovação em MPE’s 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Ao observar o modelo PLS-SEM reespecificado (Figura 4), buscou-se comparar seus 

resultados com os identificados no modelo PLS-SEM inicial a partir das influências que cada 
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variável latente de inovatividade exerce sobre as variáveis latentes de inovação. A qualidade do 

modelo foi comparada a partir do coeficiente de determinação R2, na qual não foram 

identificadas diferenças significativas entre os valores de ajuste do modelo inicial e do modelo 

final. Observando que o acréscimo ou a redução de variáveis explicativas em modelos de PLS-

SEM são estimados pelo método de mínimos quadrados parciais, a depender da importância da 

variável, podendo aumentar ou reduzir o ajuste do modelo, afirma-se que, neste caso, a retirada 

das relações que não se apresentaram significantes no modelo inicial não ocasionou prejuízo ao 

ajuste do modelo reespecificado. Dada informação demonstra a importância das relações que 

permaneceram para explicar o processo de inovação no modelo final e a pouca capacidade de 

explicação das relações retiradas (LEE et al., 2011). 

 

Tabela 12: Significância dos coeficientes de determinação do modelo reespecificado 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

***p≤0,01 (significante a 1%); **p≤0,05 (significante a 5%); p≤0,10 (significante a 10%). 

 

 

Da mesma forma que ocorreu na avaliação comparativa entre a qualidade do modelo 

PLS-SEM reespecificado e a do modelo PLS-SEM inicial, observaram-se, de forma 

comparativa, as diferenças entre esses dois modelos (Tabela 12) através dos valores da 

Estatística T e do p-valor, que foram obtidos por meio da técnica de bootstrapping com 10.000 

reamostras (HAIR JR. et al, 2014). Nesse sentido, não foram identificadas, na tabela 11, 

diferenças significativas entre os valores de ajuste do modelo inicial e do modelo final. Mesmo 

não havendo diferenças no padrão de análise dos valores da estatística T e da significância 

estatística obtida pelo p-valor, apresentadas na tabela 11, observa-se que, para todas as relações 

entre as variáveis explicativas e explicadas, houve pequenas melhorias nos valores das 

Estatística T P-Value

Path 

Coefficients Estatística T P-Value

Path 

Coefficients

Clientes - ξ5 -> InovMkt - η3 30,486*** 0,000 0,815*** 31,179*** 0,000 0,813***

Estratégia - ξ6 -> InovOperaç - η1 2,466** 0,014 0,048** 3,298** 0,001 0,057**

Estratégia - ξ6 -> InovParc - η5 2,448** 0,014 0,064** 2,783** 0,005 0,071**

Estratégia - ξ6 -> OfertaInov - η4 24,258*** 0,000 0,771*** 25,935*** 0,000 0,789***

Liderança-  ξ7 -> InovMkt - η3 1,963** 0,049 0,044** 1,981** 0,046 0,043**

Liderança-  ξ7 -> InovParc - η5 28,451*** 0,000 0,813*** 31,673*** 0,000 0,825***

Liderança-  ξ7 -> OfertaInov - η4 1,960** 0,050 0,044** 2,042** 0,041 0,043**

PInfConhec - ξ1_ξ2 -> InovCConhec - η2 42,103*** 0,000 0,846*** 44,37*** 0,000 0,854***

PInfConhec - ξ1_ξ2 -> InovMkt - η3 2,203** 0,028 0,038** 2,201** 0,028 0,038**

SocProc-  ξ3_ξ4 -> InovMkt - η3 2,556** 0,011 0,061*** 2,631** 0,009 0,060**

SocProc-  ξ3_ξ4 -> InovOperaç - η1 54,536*** 0,000 0,867*** 59,697*** 0,000 0,874***

SocProc-  ξ3_ξ4 -> OfertaInov - η4 1,703* 0,089 0,041** 1,786* 0,074 0,035*

Modelo ReespecificadoModelo Inicial
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estatísticas T, nas estimativas dos coeficientes de caminhos, bem como na manutenção do sinal 

positivo para todos as relações significantes. A relação entre a variável explicativa de sociedade 

e processos (SocProc - ξ3, ξ4) e a variável explicada de oferta de inovação (OfertaInov - η4), 

mesmo com uma melhoria em sua estatística T, continuou significante apenas a um nível de 

10%. Porém, considerando a importância teórica dessa relação, esta será mantida para a 

proposição do framework empírico na próxima seção.  

Após o estabelecimento de novas estatísticas para a significância do modelo 

reespecificado, parte-se para avaliação da relevância preditiva tanto para o modelo inicial 

quanto para o modelo final reespecificado. A relevância preditiva (Q2) para o modelo PLS-

SEM foi realizada através do procedimento de blindfolding no Smart-PLS®. 

 

Tabela 13: Validade preditiva do modelo reespecificado 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A relevância preditiva avalia o quanto o modelo se aproxima do que se esperava, ou 

seja, a qualidade da predição do modelo ou a acurácia do modelo ajustado (HAIR et al., 2014; 

2017). Wynne (1998) sugere que um bom modelo demonstra relevância quando Q2 é maior do 

que 0. Assim, na tabela 13, como todos os valores de Q2 são consideravelmente superiores à 0, 

conclui-se, pela existência de relevância preditiva tanto para modelo inicial quanto para o 

modelo reespecificado, que não há significativas diferenças entre ambos em relação às variáveis 

latentes endógenas de inovação. 

Como não foram identificados problemas de multicolinearidade elevada entre as 

varáveis explicativas do modelo, buscou-se verificar ainda o tamanho e a significância dos 

coeficientes de caminho (f2), o impacto relativo da relevância preditiva (Q2) e o índice de 

adequação do modelo (Goodness of Fit - GOF), os quais serão apresentados na tabela 14 tanto 

para o modelo inicial quanto para o modelo final reespecificado. 

 

 

 

Modelo Inicial Modelo Reespecificado

InovOperacoes (η1) 0,512 0,478

InovCConhec (η2) 0,480 0,447

InovMkt (η3) 0,438 0,416

OfertaInov (η4) 0,350 0,367

InovParc (η5) 0,436 0,454

Redundância Cruzada (Q²) 
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Tabela 14: Análise de validade do modelo reespecificado 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O tamanho e a significância dos coeficientes de caminho (f2) avaliam o quanto cada 

construto é útil para o ajuste do modelo, sendo indicados por Hair et al. (2014) valores para f2 

de 0,02; 0,15; e 0,35, considerados, respectivamente, pequenos, médios e grandes. Na tabela 

14, identifica-se que o efeito médio que as varáveis explicativas provocam para o ajuste do 

modelo são identificadas para as variáveis InovOperaç - η1, InovCConhec - η2, InovMkt - η3 

e InovParc - η5 como grandes tanto no modelo inicial quanto no modelo reespecificado. Apenas 

para a OfertaInov - η4 que se observa um f2 para o modelo inicial com um tamanho de efeito 

médio e para o modelo reespecificado com o tamanho grande. Considerando, no modelo 

reespecificado, valores para f2 superiores ao valor de 0,35, pode-se afirmar que os construtos 

explicativos apresentam uma grande contribuição para o ajuste do modelo proposto. 

O segundo indicador avaliado busca mensurar o impacto relativo da relevância 

preditiva (Q2), sendo indicado por Hair et al. (2014) que valores de 0,02; 0,15; e 0,35 são 

considerados, respectivamente, pequenos, médios e grandes. No modelo inicial, a relevância 

preditiva exercida sobre os construtos InovOperaç - η1 e InovCConhec - η2 foi média e a 

relevância preditiva dos construtos explicativos para os construtos explicados InovMkt - η3, 

OfertaInov - η4, InovParc - η5 foi pequena. Para o modelo reespecificado, a mensuração da 

relevância preditiva (Q2)  apresentaram um melhor ajuste, das quais as variáveis que explicam 

InovOperaç - η1, InovCConhec - η2 e InovParc - η5 passaram a apresentar uma relevância 

preditiva grande,  as variáveis que explicam OfertaInov - η4, passaram a apresentar uma 

relevância preditiva média e apenas as variáveis que explicam OfertaInov - η4, apesar de terem 

melhorado em relação ao modelo inicial, continuaram apresentado uma relevância preditiva 

pequena. Esses resultados, porém, não inviabilizam a análise ao serem considerados os demais 

indicadores para explicar esse construto. 

InovOperaç - η1 0,660 1,724 0,180 0,473

InovCConhec - η2 0,514 1,989 0,168 0,854

InovMkt - η3 0,400 0,506 0,119 0,152

OfertaInov - η4 0,312 0,389 0,080 0,132

InovParc - η5 0,397 1,111 0,123 0,348

 

0,7140

Tamanho e significância dos 

coeficientes de caminho f²

Avaliação do tamanho da 

relevância preditiva q²

Índice de adequação do 

modelo - GoF - 

Modelo 

Inicial

Modelo 

Reespecificado

Modelo 

Reespecificado

Modelo 

Reespecificado

Modelo 

Inicial

Modelo 

Inicial

0,7010
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O último índice avaliado foi proposto por Tenenhuaus et al. (2005) para mensurar de 

maneira global o ajustamento do modelo PLS-SEM, quando todos os construtos forem 

reflexivos, o que é o caso dos construtos de inovatividade e de inovação propostos para a 

presente tese. Esse índice de adequação do modelo é o GoF (Goodness of Fit) que, basicamente, 

para PLS-SEM, é a média geométrica entre o R2 médio (adequação do modelo estrutural) e a 

média das AVE (adequação do modelo de mensuração) Wetzels et al. (2009) sugerem o valor 

de 0,36 como adequado para as áreas das ciências sociais e do comportamento. A tabela 14 

apresenta, tanto para o modelo inicial quanto para o modelo reespecificado, um GoF superior a 

0,7. Esse indicador, em conjunto com os demais indicadores de ajustes apresentados e 

discutidos, atestam a capacidade e a relevância preditiva do modelo proposto nesta tese, que 

indica caminhos para explicar a inovação a partir da inovatividade nas MPE’s estudadas. 

 

5.2.3 Avaliação da Heterogeneidade Não Observada do Modelo 

 

A avaliação de heterogeneidade não observável da amostra é considerada um 

importante indicador para identificar possíveis problemas quanto à existência de 

subpopulações, o que indica a existência de mais de um grupo amostral, que podem apresentar 

diferentes relações entre as variáveis latentes. Por sua vez, as análises de PLS-SEM analisam 

um conjunto de dados, assumindo implicitamente que esses são provenientes de uma única 

população com características homogêneas (HAIR JR. et al, 2014; 2016). Considerando as 

características das MPE’s participantes deste estudo e identificando que essas, apesar de 

apresentarem características comuns, como o fato dos seus gestores como sujeitos desta 

pesquisa terem vivenciado as atividades em um programa de inovação (ALI – SEBRAE/CNPq) 

e estarem situadas em uma mesma cidade, também apresentam algumas características 

distintas. Tais, características podem ameaçar a validade dos resultados do PLS-SEM, levando 

a conclusões incorretas (HAIR JR. et al., 2016; MATTHEWS et al., 2016). 

Para verificar problemas de heterogeneidade não observável da amostra Hair Jr. et al. 

(2016), indicam a abordagem do FIMIX-PLS (Finite Mixture PLS), que se baseia no conceito 

de modelos de mistura finita, que assume que a população total é uma mistura de funções de 

densidade específicas do grupo. Seu objetivo é separar a distribuição global da mistura e estimar 

os parâmetros (os coeficientes de caminho) em uma estrutura de regressão (HAIR JR. et al., 

2016; MATTHEWS et al., 2016).  
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 O procedimento de verificação da heterogeneidade não observada do modelo PLS-

SEM, foi executado nesta tese, com o auxílio do módulo FIMIX-PLS, presente no software 

SmartPLS® em sua versão 3.2.7. A estimação do modelo teve como base a verossimilhança, o 

qual foi especificado com um valor limite de 1 · 10−10 (como critério de parada para garantir 

a convergência do algoritmo a níveis razoavelmente baixos de alterações interativas nos valores 

de log-verossimilhança), um número máximo de 5000 iterações para a garantia de tempo de 

execução computacional aceitável e a obtenção de resultados suficientemente precisos, e, por 

fim, foram utilizadas 10 repetições para evitar convergência em um ótimo local (HAIR JR. et 

al., 2016). O algoritmo FIMIX-PLS foi executado alternadamente para um total de 4 segmentos, 

uma vez que foi considerada a amostra da pesquisa de 542 observações e uma amostra mínima 

de 153 para se executar a análise de PLS-SEM proposta (RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014; 

HAIR JR. et al., 2016; MATTHEWS et al., 2016).  

O resultado da verificação da heterogeneidade se deu, inicialmente, com base nos 

indicadores apresentados na tabela 15, na qual foi considerada, para cada indicador de ajuste, a 

melhor solução para definição da quantidade de segmentos da amostra a partir dos menores 

valores dos indicadores AIC (Akaike's Information Criterion), AIC3 (Modified AIC with Factor 

3), AIC4 (Modified AIC with Factor 4), BIC (Bayesian Information Criteria), CAIC 

(Consistent AIC) e MDL5 (Minimum Description Length with Factor 5). O critério EN (Entropy 

Statistic - Normed) é uma análise complementar baseada em entropia. Esse critério é 

normalizado e tem uma variação entre 0 e 1, diferente dos demais critérios, os valores altos para 

EN (> 0,5) permitem uma classificação dos dados no número predeterminado de segmentos 

(MATTHEWS et al., 2016).   

 

Tabela 15: Análise de heterogeneidade da amostra 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Considerando os resultados da tabela 15 para o procedimento de FEMIX, segundo 

recomendado por Hair Jr. et al. (2016), foram os valores dos critérios de informação AIC3 e o 

CAIC, cujos menores valores para esses indicadores em conjunto orientam a predominância do 

segmento 01. Alternativamente, foi considerada a solução conjunta para AIC3 - BIC e AIC4 - 

BIC, nos quais também são observados os menores valores concentrados no segmento 1. 

AIC AIC3 AIC4 BIC CAIC MDL5 EM

1 1162,627 1261,627 1360,627 1587,858 1686,858 4.080,784 n / D

2 1666,523 1745,523 1824,523 2005,849 2084,849 3995,153 0,457 Seg 02 0,637 0,263

3 1850,743 1909,743 1968,743 2104,164 2163,164 3589,847 0,356 Seg 03 0,616 0,249 0,135

4 2059,007 2098,007 2137,007 2226,522 2265,522 3208,584 0,193 Seg 04 0,591 0,14 0,135 0,134

Indicadores de Ajuste Tamanhos relativos dos segmentosNº de 

Segmentos
Seg 01 Seg 02 Seg 03 Seg 04
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Considerando ainda EN, nos segmentos de 2 a 4 como sendo menor de 0,5, o critério da entropia 

estatística indica o segmento 01 como a melhor amostra para o modelo. Foram verificados ainda 

os tamanhos relativos dos segmentos, assim, observa-se que as maiores probabilidades de 

pertencimento de uma observação, ou seja 63,7%, estão relacionadas ao primeiro segmento. 

Isso representa uma amostra de 345 observações, apresentado, em um segundo segmento, uma 

probabilidade de 26,3% ou uma amostra 142, ou seja, número inferior ao da amostra de 153 

observações para garantir poder estatístico de 95% e significância do modelo a um nível de 5% 

para PLS-SEM. Compreende-se, portanto, que não existe uma heterogeneidade significativa no 

modelo ajustado, validando os resultados obtidos através da análise de PLS-SEM para o modelo 

da influência da inovatividade sobre as múltiplas inovações em MPE’s. 

 

5.3 VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE PESQUISA E PROPOSIÇÃO DE UM 

FRAMEWORK EMPÍRICO 

 

Com a ajuste do modelo PLS-SEM aos dados empíricos e à identificação da sua 

capacidade explicativa para as relações entre a inovatividade e a inovação, realizou-se, nesta 

seção, o teste das hipóteses formuladas para a pesquisa. As hipóteses propostas são derivadas 

do modelo teórico desenvolvido a partir da revisão de literatura, destacando seu caráter 

exploratório, uma vez que a literatura que trata dessas relações ainda apresenta inconsistências 

e controvérsias (ZENG; PHAN; MATSUI, 2015). Dessa maneira,  identificam-se, nos recentes 

trabalhos desenvolvidos na área, equívocos de teoria e de medição, levando a conclusões 

imprecisas quanto aos seus antecedentes e resultados (WANG E AHMED, 2004; RUVIO et al, 

2014; SILVA; DI SERIO, 2017), que se devem, muitas vezes, à sobreposição dos conceitos de 

inovatividade e de inovação (GARCIA; CALANTONE, 2002; DAMANPOUR, 2012; 2014) e 

à indistinção de ambos (GARCIA; CALANTONE, 2002; HURLEY; HULT; KNIGHT, 2005; 

RUVIO et al, 2014). 

Além disso, mesmo quando os estudos definem de forma coerente a inovatividade e a 

inovação, estas são medidas a partir de escalas unidimensionais, que não abrangem suas 

particularidades conceituais (GARCIA; CALANTONE, 2002; WANG E AHMED, 2004; 

RUVIO et al, 2014). Assim, encontram-se trabalhos que centram a abordagem em apenas uma 

dimensão da TQM para representar a inovatividade (PRAJOGO; SOHAL, 2003; SANTOS-

VIJANDE; ÁLVAREZ-GONZÁLEZ, 2007; SADIKOGLU; ZEHIR, 2010; RUIZ-MORENO 

et al, 2016), estudando suas relações com tipologias que contemplam um número restrito de 

inovações, como produto e/ou processos (PRAJOGO; SOHAL, 2003; PRAJOGO; SOHAL, 
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2004; PERDOMO-ORTIZ; GONZALEZ-BENITO; GALENDE, 2009; ZEHIR et al., 2012; 

KIM; KUMAR; KUMAR, 2012; ZENG, J. et al., 2017; ROLDAN; DE SOUZA, 2017; 

ANTUNES; QUIRÓS; JUSTINO, 2017).  

Sendo assim, as 5 hipóteses propostas para o presente estudo buscaram, a partir de um 

escopo conceitual amplo e coerente, identificar os efeitos da inovatividade, baseada nos 

princípios da gestão da qualidade total, sobre a geração de múltiplas inovações em Micro e 

Pequenas Empresas. 

Quadro 20: Resumo das hipóteses de pesquisa 
Hipótese Relações causais Resultado 

 

 

H1. As dimenções de  inovatividade execem 

influência positivas sobre a inovação em 

operações. 

Clientes -  ξ5 -> InovOperaç - η1 Rejeitada 

Estratégia - ξ6 -> InovOperaç - η1 Comprovada** 

Liderança-  ξ7 -> InovOperaç - η1 Rejeitada 

PInfConhec - ξ1_ξ2 -> InovOperaç - η1 Rejeitada 

SocProc-  ξ3_ξ4 -> InovOperaç - η1 Comprovada*** 

 

 

H2. As dimenções de  inovatividade execem 

influência positivas sobre a inovação em canais 

de conhecimento. 

Clientes -  ξ5 -> InovCConhec - η2 Rejeitada 

Estratégia - ξ6 -> InovCConhec - η2 Rejeitada 

Liderança-  ξ7 -> InovCConhec - η2 Rejeitada 

PInfConhec - ξ1_ξ2 -> InovCConhec - η2 Comprovada*** 

SocProc-  ξ3_ξ4 -> InovCConhec - η2 Rejeitada 

 

 

H3. As dimenções de  inovatividade execem 

influência positivas sobre a inovação em 

marketing. 

Clientes - ξ5 -> InovMkt - η3 Comprovada*** 

Estratégia - ξ6 -> InovMkt - η3 Rejeitada 

Liderança-  ξ7 -> InovMkt - η3 Comprovada** 

PInfConhec - ξ1_ξ2 -> InovMkt - η3 Comprovada 

SocProc-  ξ3_ξ4 -> InovMkt - η3 Comprovada** 

 

 

H4. As dimenções de  inovatividade execem 

influência positivas sobre a oferta de inovação. 

Clientes - ξ5 -> OfertaInov - η4 Rejeitada 

Estratégia - ξ6 -> OfertaInov - η4 Comprovada*** 

Liderança-  ξ7 -> OfertaInov - η4 Comprovada** 

PInfConhec - ξ1_ξ2 -> OfertaInov - η4 Rejeitada 

SocProc-  ξ3_ξ4 -> OfertaInov - η4 Comprovada* 

 

 

H5. As dimenções de  inovatividade execem 

influência positivas sobre a inovação em 

parcerias. 

Clientes - -  ξ5 -> InovParc - η5 Rejeitada 

Estratégia - ξ6 -> InovParc - η5 Comprovada** 

Liderança-  ξ7 -> InovParc - η5 Comprovada*** 

PInfConhec - ξ1_ξ2 -> InovParc - η5 Rejeitada 

SocProc-  ξ3_ξ4 -> InovParc - η5 Rejeitada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Considerando a caráter exploratório desta pesquisa, a proposição das hipóteses partiu 

das indicações da literatura para a inovatividade como um preditor para as diferentes inovações. 
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Essas relações, porém, são tratadas de forma fragmentada (PRAJOGO; SOHAL, 2003; 2004; 

SANTOS-VIJANDE; ÁLVAREZ-GONZÁLEZ, 2007; ABRUNHOSA; SÁ, 2008; 

PERDOMO-ORTIZ; GONZALEZ-BENITO; GALENDE, 2009; SADIKOGLU; ZEHIR, 

2010; TADDESE; OSADA, 2010; LAFORET, 2011; ZEHIR et al., 2012; HONARPOUR; 

JUSOH; MD NOR, 2012; KIM; KUMAR; KUMAR, 2012; BON; MUSTAFA, 2013; 

FERNANDES; LOURENÇO; SILVA, 2014; ZENG; PHAN; MATSUI, 2015; RUIZ-

MORENO et al., 2016; ZENG, J. et al., 2017; ROLDAN; DE SOUZA, 2017). A partir disso, 

as hipóteses foram propostas de forma mais ampla, buscando identificar as relações que se 

apresentaram estatisticamente significantes para explicar a geração de inovações a partir das 

dimensões de inovatividade. 

Sob essa ótica, conforme indica no quadro 20, as 5 hipótese propostas foram 

suportadas, apresentando pelo menos uma relação estatisticamente significante a um nível de 

1% entre as dimensões de inovatividade e explicando, por conseguinte, a formação de uma das 

múltiplas inovações propostas por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) e por Chen e Sawhney 

(2010), conforme já discutido na seção 5.5. Estes resultados são amparados e confirmam as 

indicações teóricas para explicar o processo da inovação em MPE’s,  apresentado e discutido 

na fundamentação teórica (PRAJOGO; SOHAL, 2003; 2004; SANTOS-VIJANDE; 

ÁLVAREZ-GONZÁLEZ, 2007; ABRUNHOSA; SÁ, 2008; PERDOMO-ORTIZ; 

GONZALEZ-BENITO; GALENDE, 2009; SADIKOGLU; ZEHIR, 2010; TADDESE; 

OSADA, 2010; LAFORET, 2011; ZEHIR et al., 2012; HONARPOUR; JUSOH; MD NOR, 

2012; KIM; KUMAR; KUMAR, 2012; BON; MUSTAFA, 2013; FERNANDES; 

LOURENÇO; SILVA, 2014; ZENG; PHAN; MATSUI, 2015; RUIZ-MORENO et al., 2016; 

ZENG, J. et al., 2017; ROLDAN; DE SOUZA, 2017). 

Nessa vertente, será apresentado o framework empírico com objetivo de ilustrar o 

modelo conceitual desenvolvido a partir da revisão de literatura e das relações de explicação 

comprovadas para cada uma das hipóteses de pesquisa formulada na presente tese (Figura 5). 
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Figura 5: Processo de Inovação Organizacional em MPE’s 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os fundamentos teóricos apresentados na revisão da literatura e identificados nos 

resultados empíricos desta tese são resumidos no framework empírico (figura 5) que  associa 

os elementos de inovatividade (BOU-LLUSAR et al, 2009; FNQ, 2014; 2017; SANTOS et al., 

2018) aos conceitos de recurso e de capacidades dinâmicas (TEECE, 2007; ZAPATA-CANTU; 

DELGADO; GONZALEZ, 2016), sendo esses os fatores que explicam a geração das múltiplas 

inovações apresentados a partir do modelo proposto por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) e 

por Chen e Sawhney (2010). A geração da inovação é uma das fontes de vantagem competitiva 

de uma MPE (VASCONCELOS; CYRINO, 2000; SANTOS et al., 2018) e é tratada de forma 

acessória ao processo de inovação em MPE’s estudados.  

Em outras palavras, o modelo teórico como o proposto ajuda a desenvolver, destacar 

e enquadrar as capacidade dinâmicas, inerentes a cada dimensão da inovatividade, 

possibilitando que as MPE’s alinhem seus recursos e gerem as condições necessárias para a 

geração da inovação organizacional (HELFAT et al., 2007). Essas capacidades dinâmicas são 

necessárias para transformar os esforços das novidades interna e externa em múltiplas 

possibilidades de inovação (TEECE, 2007; BOU-LLUSAR et al, 2009; OKE et al., 2012; 

SILVA et al, 2016; ZAPATA-CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 2016; ALVES et al., 2017; 

SANTOS et al., 2018). Nesse âmbito, pode-se asseverar que a inovatividade é capaz de explicar 

a geração das múltiplas possibilidades de inovação, resultado lógico da dinâmica realizadas 

pelas MPE’s em questão (FORSMAN, 2011; SILVA et al, 2016; ALVES et al., 2017; SANTOS 

et al., 2018). 
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Por fim, destaca-se que este framework empírico foi elaborado após exaustiva revisão 

dos resultados das pesquisas teóricas e empíricas apresentadas no Quadro 12, bem como dos 

resultados empíricos deste estudo. No próximo capítulo, serão explicitadas as conclusões 

provenientes dos resultados desta tese, abarcando suas contribuições, implicações e limitações 

e possíveis sugestões para a realização de estudos futuros a partir das lacunas identificas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A presente tese definiu como objetivo geral analisar os efeitos da inovatividade, 

baseada nos princípios da Gestão da Qualidade Total (TQM), sobre a geração de múltiplas 

inovações em Micro e Pequenas Empresas (MPE’s). Devido à necessidade de reconhecer as 

possíveis relações de causa e efeito existentes entre as variáveis latentes de inovatividade 

presentes nos princípios da TQM e das múltiplas inovações, a pesquisa se orientou no 

paradigma positivista dos estudos organizacionais, sendo considerada preditiva. Sua condução 

se deu por meio de uma survey analítica de corte transversal que, além de determinar as relações 

existentes entre as diferentes variáveis analisadas, permitiu efetuar inferências sobre a sua 

amostra. 

O estudo foi executado com 542 MPE’s que estão sediadas em Natal/RN, atuam nos 

setores tradicionais da economia e participaram do programa de extensão de Agentes Locais de 

Inovação (ALI) no período de 2014 a 2018. Os dados foram tratados estatisticamente pela 

aplicação de técnicas multivariadas, com destaque para a Análise Fatorial Exploratória e a 

Modelagem de Equações Estruturais em Mínimos Quadrados Parciais (PLS-SEM), que 

possibilitaram determinar, simultaneamente, a maneira como os construtos se relacionam com 

os itens indicadores medidos, bem como entre si. Os parâmetros do modelo foram estimados 

com base em compósitos formados a partir dos indicadores aos quais foi aplicada uma série de 

regressões de mínimos quadrados ordinários para estimar as estruturas de modelos parciais, 

visando a minimizar os termos de erro dos construtos endógenos (múltiplas inovações).  

Desta forma, o primeiro objetivo específico foi atendido com o desenvolvimento de 

uma proposta analítica sobre a abrangência e a multidimensionalidade dos construtos teóricos 

(i) inovatividade e (ii) inovação em MPE’s. 

Nessa vertente, foram considerados os pressupostos necessários para a aplicação das 

técnicas multivariadas propostas para este trabalho, foi priorizada a independência das 

observações e constatada a ausência de dados perdidos (missing values). Na sequência, foram 

verificados os valores da razão crítica da assimetria e da curtose univariada, que, devido à 

identificação de valores de curtose superior a 5, resultaram na exclusão de 1 variável de 

inovatividade e de 3 variáveis de inovação, indicando a presença de não normalidade severa em 

ambas. 

A posteriori, foi realizada a Análise Fatorial Exploratória (AFE), que ancorou o estudo 

das estruturas subjacentes das variáveis manifestas, resultando, para o modelo de inovatividade, 
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na formação de 5 fatores dos 7 construtos propostos pela teoria. Dessa forma, foram agrupados 

os fatores “Pessoas” e “Informação e conhecimento”, formando um único fator, denominado 

“Pessoas, Informação e Conhecimento” (PInfConhec - ξ1, ξ2). Ademais, outro agrupamento se 

deu entre as variáveis manifestas dos construtos “Sociedade” e “Processos”, formando o fator 

denominado “Sociedade e Processos” (SocProc - ξ3, ξ4). Dados construtos foram amparados 

pelas suas semelhanças teóricas, sendo incorporados ao modelo final da pesquisa conforme o 

agrupamento da AFE (ANDERSON ET AL., 1995; POWELL, 1995; TUMMAL; TANG, 

1996; SILA; EBRAHIMPOUR, 2002; EFQM, 2017; MBNQA, 2017). Os demais construtos de 

inovatividade foram identificados na AFE conforme indicações da teoria, assim como os 5 

propostos para inovação, cujas variáveis manifestas não foram excluídas.  

O modelo de AFE apresentou adequação global satisfatória e apontou existência de 

correlações suficientes entre as variáveis para procedê-lo (teste de esfericidade de Bartlett). A 

variância total explicada para os modelos de inovatividade e de inovação foi superior a 0,7 da 

variância total das variáveis originais, indicando ajuste adequado das variáveis latentes aos seus 

respectivos modelos teóricos. Com a reformulação do modelo a partir dos resultados de AFE, 

foi verificada a consistência interna dos dados por meio do Alfa de Cronbach, apresentando-se 

superiores a 0,8 e indicando, por conseguinte, consistência interna dos construtos de 

inovatividade e de inovação.  

O segundo objetivo específico desta tese foi atendido, por meio da aplicação da PLS-

SEM estabeleceu as associações entre as dimensões da inovatividade e as inovações nas MPE’s 

estudadas. A primeira etapa da modelagem da PLS-SEM, consistiu na avaliação do modelo de 

mensuração, atestando bons índices de ajustamento do submodelo de mensuração para todos os 

construtos de inovatividade (independente) e de inovação (dependente), para o qual foram 

avaliados os índices de confiabilidade composta (CC), variâncias médias extraídas (Average 

Variance Extracted – AVEs) e validade discriminante. 

O modelo estrutural PLS-SEM foi estimado com base nas relações entre os 5 

construtos reflexivos para inovatividade como variáveis explicativas e os 5 construtos 

reflexivos para inovação como variáveis explicadas, os quis foram estimados de forma a testar 

todas as relações causais advindas das 5 hipóteses formuladas para o fenômeno estudado. Desse 

modo, os resultados indicaram, a partir do coeficiente de determinação – R2, um percentual 

substancial da variância das múltiplas inovações a partir dos construtos de inovatividade. 

Todavia, ao avaliar os valores da Estatística T e do p-value, obtidos por meio da técnica de 

bootstrapping com 10.000 reamostras, das 25 relações de influências diretas da inovatividade 

sobre a inovação, foram identificadas 5 com significância estatística de 1%, 6 com significância 
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estatística de 5% e 1 com significância estatística de 10%.  Essas relações foram mantidas e o 

modelo PLS–SEM foi reespecificado sem as relações que não apresentaram significância 

estatística. 

Para o modelo estrutural reespecificado, que passou a ter 12 relações de influência 

direta da inovatividade sobre a inovação, foi observada melhora no percentual da variância das 

múltiplas inovações a partir dos construtos de inovatividade, para as quais os valores do 

coeficiente de determinação R2 não apresentaram diferenças significativas em relação aos 

valores do modelo inicial, demostrando a importância das relações que permaneceram no 

modelo para esclarecer o processo de inovação. A estatística T, o p-value e o sinal das relações 

no modelo reespecificado tiveram uma pequena melhora em relação ao modelo inicial, mas 

mantiveram o nível de significância estatística e o sinal positivo para as relações.  

Outras estatísticas foram observadas para o modelo PLS–SEM proposto, as quais 

indicaram a existência de relevância preditiva mensurada pelo Q2, sendo essa considerada 

grande para explicar InovMkt - η3, OfertaInov - η4 e InovParc - η5; média para explicar 

OfertaInov - η4; e pequena para explicar OfertaInov - η4. Esses resultados, porém, não 

inviabilizaram a análise ao considerar os demais indicadores para descrever esse construto. 

Assim, foram avaliados o tamanho e a significância dos coeficientes de caminho - f2, ou seja, o 

quanto cada construto é relevante para o ajuste do modelo, identificando, para o modelo 

reespecificado, que os construtos explicativos apresentam contribuição para o ajuste do modelo 

proposto, passando a avaliar de maneira global o ajustamento do PLS–SEM.  

Considerando que todos os construtos são reflexivos, o Goodness of Fit (GoF) foi 

calculado em 0,7, elevado para as áreas das ciências sociais e do comportamento. Finalmente, 

foi verificada a existência da Heterogeneidade não observável da amostra (FIMIX), sendo 

conduzida pelo FIMIX-PLS, que indicou a não existência de heterogeneidade significativa para 

o modelo ajustado. Em outras palavras, em conjunto, esses índices atestam a capacidade e a 

relevância preditiva do modelo proposto, os quais delineiam caminhos teóricos para abordar a 

inovação sob a ótica da inovatividade nas MPE’s elencadas.  

O terceiro objetivo específico foi alcançado com o teste das hipóteses de pesquisa, as 

quais foram confirmadas, o que, consequentemente, denota que a transição do modelo 

conceitual teórico para o modelo empírico se mostrou proficiente. A partir dos dados levantados 

no campo de pesquisa, foi edificada uma compreensão das relações determinantes para a 

geração de inovação em MPE’s, representadas no framework empírico proposto na figura 5. 

Portanto, a partir de dadas evidências empíricas, podem ser apresentadas as contribuições 

teóricas e as implicações gerenciais desta tese.      
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6.1 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DA PESQUISA 

 

No que concerne às contribuições teóricas, esta pesquisa apresentou a elaboração de 

um instrumento para a mensuração das dimensões da inovatividade e das múltiplas inovações. 

O instrumento para mensuração da inovatividade foi alicerçado na adaptação do Modelo de 

Excelência em Gestão (MEG) (FNQ, 2014; 2017), para o qual foi elaborada e validada uma 

escala de mensuração que resultou na validação de 30 varíaveis observáveis para o modelo final 

e na formação de 5 construtos para a inovatividade. Esses dados são diferentes das categorias 

identificadas na teoria de inovatividade, que indicava a formação de 7 construtos teóricos (FNQ, 

2014; 2017; SANTOS et al., 2018). Destacam-se, portanto, esses achados empíricos como 

relevantes para a compreensão e a aplicação do conceito de inovatividade como preditor da 

inovação. 

Quanto ao instrumento para a mensuração das múltiplas inovações, partiu-se do 

modelo Radar da Inovação, desenvolvido por Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) e validado 

por Chen e Sawhney (2010), buscando, na fundamentação teórica, compor um arcabouço 

conceitual útil e aplicável para a realidade das MPE’s objeto de estudo, assinalando as 

necessidades de propor e validar uma quinta dimensão para a inovação que fosse complementar 

às 4 propostas no modelo original. A partir das variáveis que foram operacionalizadas no 

instrumento desta pesquisa, advindas  de sua base conceitual, foi proposta e validada a inclusão 

do construto denominado Inovação em Canais de Conhecimento (VAN DE VEM, 1986; 

KETOKIVI; ALI-YRKKO, 2010; FRITSCH; MESCHEDE, 2001; DAMANPOUR, F.; 

WALKER, R. M.; AVELLANEDA, 2009; FORSMAN, 2011), passando a contribuir com uma 

proposta ampla e multidimencional, sendo capaz de captar a complexidade da inovação, 

reduzindo a ambiguidade conceitual e se mostrando teoricamente viável para a execução de 

futuras pesquisas no campo das MPE’s. 

Outra contribuição teórica relevante se identifica ao passo que o cabedal teórico deste 

estudo foi determinante para a compreensão ampla e livre de distorções dos conceitos de 

inovação — innovation — e de inovatividade — innovativeness (GARCIA; CALANTONE, 

2002; QUANDT; BEZERRA; FERRARESI, 2015; SILVA; DI SERIO, 2017). Estes foram 

operacionalizados e confirmados a partir das evidências empíricas que indicam a inovatividade 

como preditores da inovação, ou seja, as capacidades organizacionais ou as competências que 

uma organização possui para introduzir inovação (DOTZEL; SHANKAR; BERRY, 2013), e a 

inovação como resultado do processo de implementação ou de aperfeiçoamento de algo 

(SCHUMPETER, 1934; 1942; DE SAA-PEREZ; DÍAZ-DÍAZ, 2010; SAWANG; 
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UNSWORTH, 2011; WEEKS & THOMASON, 2011), podendo assumir múltiplas tipologias, 

como identificado nos resultados (SAWHNEY; WOLCOTT; ARRONIZ, 2006; CHEN; 

SAWHNEY, 2010). 

Considerando as contribuições advindas do modelo estrutural PLS-SEM, destaca-se a 

confirmação das 5 hipóteses propostas. Todavia, a operacionalização dos caminhos de 

explicação das múltiplas inovações a partir das dimensões da inovatividade se apresentou de 

forma distinta à da proposta no modelo PLS-SEM estimado inicialmente. De acordo com os 

resultados, observa-se que as relações causais, testadas para cada hipótese de pesquisa, 

apresentaram diferentes relações entre as variáveis explicativas e explicadas, evidenciando a 

construção de caminhos com relações significantes para a explicação do fenômeno estudado. 

Sob essa ótica, empreende-se uma proposta analítica e multidimensional sobre a 

abrangência e a complexidade dos modelos teóricos de inovatividade e de inovação que formam 

uma modelagem explicativa com o PLS-SEM, envolvendo aspectos relacionados às teorias que 

constituem a base conceitual dessas variáveis. A abrangência e a complexidade desses modelos 

ancorou a operacionalização de construtos que abarcaram tanto aspetos da economia quanto da 

administração, que os difere dos estudos empreendidos até então e apresentados na 

fundamentação teórica (PRAJOGO; SOHAL, 2003; 2004; SANTOS-VIJANDE; ÁLVAREZ-

GONZÁLEZ, 2007; ABRUNHOSA; SÁ, 2008; PERDOMO-ORTIZ; GONZALEZ-BENITO; 

GALENDE, 2009; SADIKOGLU; ZEHIR, 2010; TADDESE; OSADA, 2010; LAFORET, 

2011; ZEHIR et al., 2012; HONARPOUR; JUSOH; MD NOR, 2012; KIM; KUMAR; 

KUMAR, 2012; BON; MUSTAFA, 2013; FERNANDES; LOURENÇO; SILVA, 2014; 

ZENG; PHAN; MATSUI, 2015; RUIZ-MORENO et al., 2016; ZENG, J. et al., 2017; 

ROLDAN; DE SOUZA, 2017), resultou na construção de uma análise multidimensional do 

processo de inovação nas MPE’s estudadas.  

Desse modo, ao identificar, no framework empírico proposto na figura 5, os caminhos que 

se apresentaram estatisticamente significantes para explicar, a partir das dimensões da 

inovatividade, o desenvolvimento de múltiplas inovações em MPE’s, sublinha-se que, para 

efeito deste trabalho, existe convergência teórica entre os conceitos formativos dos construtos 

que apresentaram relações positivas e estatisticamente significantes, tendo em vista que partem 

de bases conceituais e epistemológicas semelhantes. Isso corrobora a indicação de congruência 

entre os dois modelos estudados, assinalando, a partir dos resultados empíricos obtidos, que o 

efeito da inovatividade é expressivo e deve ser contemplado na identificação das múltiplas 

possibilidades de inovação nas MPE’s, sendo fundamental a formação de um modelo de gestão 

que contemple as dimensões da inovatividade propostas segundo os princípios da TQM. 



156 

 

6.2 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS DA PESQUISA 

 

A primeira implicação gerencial consiste na ótica multidimensional de inovação 

utilizada nesta pesquisa, a respeito da qual se destaca que, diferentemente da ótica 

unidimensional, apoiada em conceitos de inovação tecnológica desenvolvida com grandes 

estruturas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), tornando-se privilégio das grandes 

corporações (KEUPP; PALMIÉ; GASSMANN, 2012; FAGERBERG; FOSAAS; 

SAPPRASERT, 2012; SILVA; DACORSO, 2013; BERENDS et al., 2014; SILVA; DI SERIO, 

2017), a presente tese considera o papel inovador das pequenas empresas, sendo estas capazes 

de gerar múltiplas inovações (ACS; AUDRETSCH, 1988; ZARIDIS; MOUSIOLIS, 2014; 

MCGUIRK; LENIHAN; HART, 2015). Assim, ao se propor um framework empírico capaz de 

captar múltiplas possibilidades de inovações, de forma a contemplar as características 

gerenciais das MPE’s, bem como do seu empreendedor como agente impulsionador do processo 

de inovação, esta tese pode contribuir para o desenvolvimento deste campo empresarial 

(SCHUMPETER, 1934; 1942; SCHUMPETER et al, 1939; SAWHNEY; WOLCOTT; 

ARRONIZ, 2006; CHEN; SAWHNEY, 2010; SILVA; DI SERIO, 2017). 

A segunda implicação gerencial se visualiza no fato de que as condições atestadas pelos 

resultado empíricos indicam que as dimensões de inovatividade, visualizadas a partir dos 

conceitos da TQM, estão presentes nas práticas gerenciais de MPE’s por meio de seus recursos 

e de suas capacidades (TEECE, 2007; BOU-LLUSAR et al, 2009; OKE et al., 2012; SILVA et 

al, 2016; ZAPATA-CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 2016; ALVES et al., 2017; SANTOS 

et al., 2018), uma vez que essas dimensões são aplicadas ao diagnóstico de alinhamento das 

práticas de TQM em MPE’s. Essa avaliação é fortemente difundida no âmbito nacional pela 

Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), cujos princípios estão presentes no contexto das 

MPE’s brasileiras (SANTOS et al., 2018). Sendo assim, o modelo proposto pode ser um guia 

para o processo de inovação em MPE’s, no qual o gestor, a partir das dimensões identificadas 

para a inovatividade, pode traçar uma base sistêmica para gerenciar o seu processo de inovação, 

desenvolvendo suas competências, suas capacidades, seus recursos e outras estratégias para 

alcançar a vantagem competitiva multidimensional a partir das inovações geradas, resultando 

na  evolução de objetivos e desempenho de qualidade para objetivos e desempenho de inovação. 

(PRAJOGO; SOHAL, 2003; 2004).   

A terceira implicação gerencial, por fim, diz respeito à forma intuitiva com que o 

framework empírico proposto na figura 5 apresenta os possíveis caminhos para a geração dos 

diferentes tipos de inovações nas MPE’s estudadas. Isso amplia o olhar dos gestores dessas 
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organizações, permitindo que eles visualizem as relações significantes como uma possível 

orientação para suas estratégias, de forma que a MPE possa traçar uma possível rota para o 

desenvolvimento de determinado tipo de inovação, considerando que essas fontes consistem 

em vantagens competitivas (VASCONCELOS; CYRINO, 2000; SANTOS-VIJANDE; 

ÁLVAREZ-GONZÁLEZ, 2007; SANTOS et al., 2018). 

 

6.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS  

 

Embora tenham sido apresentadas algumas contribuições teóricas e implicações 

gerenciais desta tese, algumas limitações devem ser reconhecidas, proporcionando aos 

pesquisadores oportunidades futuras de pesquisa. A primeira se trata de considerar que, devido 

ao caráter exploratório do estudo, a modelagem de PLS-SEM não possibilita a validação do 

modelo encontrado para posterior replicação em outras empresas ou conjunturas, o que gera a 

necessidade de novas comprovações empíricas por meio da realização de novos estudos com 

modelagens confirmatórias. 

A segunda limitação se deve ao fato do estudo possuir características regionais, 

apresentando como universo MPE’s sediadas na cidade de Natal e que participaram do 

programa de extensão ALI de 2014 a 2018, atendendo ao propósito da pesquisa porque estão 

familiarizadas com as terminologias e os conceitos das práticas de inovatividade das múltiplas 

inovações. No entanto, outras empresas de uso intensivo de TQM, que participaram de prêmios 

de melhoria de qualidade como o PNQ/FNQ, podem ter sido deixadas fora deste estudo. 

Portanto, utilizando dados coletados de MPE’s que participaram de prêmios como o PNQ/FNQ 

e que não participaram do programa ALI, seria promissor replicar esta pesquisa em estudos 

futuros. Além disso, destaca-se a impossibilidade de generalizar as descobertas para MPE’s 

sediadas na cidade de Natal/RN que não participaram do programa ALI. Para a validação 

definitiva do modelo, seriam evidências empíricas em contextos mais amplos que permitem 

confirmar os resultados obtidos.  

A terceira limitação se concentra na necessidade de levar em conta o uso de dados 

transversais para realização do estudo. Embora a pesquisa esteja focada em examinar a 

associação entre a inovatividade e a inovação em várias MPE’s, seria pertinente realizar um 

levantamento longitudinal dentro das organizações. Essa tentativa verificaria as descobertas 

desta pesquisa e aperfeiçoaria a compreensão da relação da inovatividade com a inovação. A 

quarta limitação concerne ao fato de que este estudo coletou dados com base no julgamento 

perceptivo de um único especialista, neste caso, o empresário das MPE’s. Para sanar tal 
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limitação, sugere-se como a situação ideal a obtenção de uma visão conjunta de gerentes em 

relação ao sistema de TQM desenvolvido e às inovações geradas. 

A quinta limitação se trata de que a presente tese não dá conta de esmiuçar como e por 

qual motivo as práticas de inovatividade conduzem à inovação. Com uma análise direta da 

pesquisa, esta se concentrou em investigar a relação entre as práticas de inovatividade e a 

inovação. Por esse motivo, não pode responder claramente como e por qual motivo as práticas 

de inovatividade resultam na inovação. Para tal, recomenda-se a realização de estudos de caso 

qualitativos, uma vez que podem oferecer uma visão aprofundada sobre como as empresas 

orientadas para práticas de inovatividade criam inovação de forma eficiente e porque o seu 

gerenciamento é importante entre as práticas organizacionais para suportar as atividades de 

inovação. 

Apesar das limitações supracitadas, esta tese contribui para o avança da literatura, 

conforme verticalizado a seguir. Enquanto trabalhos anteriores se limitaram a identificar, sob a 

ótica de modelos unidimensionais, como determinadas práticas de inovatividade influenciam 

diretamente a inovação em produtos e/ou em processos, este estudo aprimora a compreensão 

de quais práticas de inovatividade auxiliam a explicar as múltiplas inovações nas MPE’s 

elencadas (PRAJOGO; SOHAL, 2003; 2004; SANTOS-VIJANDE; ÁLVAREZ-GONZÁLEZ, 

2007; ABRUNHOSA; SÁ, 2008; PERDOMO-ORTIZ; GONZALEZ-BENITO; GALENDE, 

2009; SADIKOGLU; ZEHIR, 2010; TADDESE; OSADA, 2010; LAFORET, 2011; ZEHIR et 

al., 2012; HONARPOUR; JUSOH; MD NOR, 2012; KIM; KUMAR; KUMAR, 2012; BON; 

MUSTAFA, 2013; FERNANDES; LOURENÇO; SILVA, 2014; ZENG; PHAN; MATSUI, 

2015; RUIZ-MORENO et al., 2016; ZENG, J. et al., 2017; ROLDAN; DE SOUZA, 

2017). Investiga, sob a ótica de um modelo multidimensional, os caminhos formados pelas 

relações positivas entre práticas de inovatividade e inovação. Amplia os limites dos estudos 

atuais, testando a relação entre os 5 tipos de inovatividade, Pessoas, Informação e 

Conhecimento, Sociedade e Processos, Cliente, Estratégias e Planos e Liderança, e os 5 tipos 

de inovação, Inovação de Operações, Inovação em Canais de Conhecimento, Inovação de 

Marketing, Ofertas de Inovação e Inovação de Parcerias. Por fim, oferece evidências teóricas 

e empíricas sobre o significado do gerenciamento da inovatividade, que podem assistir 

empresas ou gerentes na identificação de recursos e capacidades, estabelecendo uma base de 

apoio às iniciativas de inovação como fontes de vantagem competitiva (VASCONCELOS; 

CYRINO, 2000; TEECE, 2007; BOU-LLUSAR et al, 2009; OKE et al., 2012; SILVA et al, 

2016; ZAPATA-CANTU; DELGADO; GONZALEZ, 2016; ALVES et al., 2017; SANTOS et 
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al., 2018). Em suma, será benéfico para os profissionais desenvolverem estratégias de inovação 

e alocarem recursos efetivamente, conforme a demanda de cada tipo de inovação. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

 

RELAÇÕES ENTRE INOVATIVIDADE E INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL: UM 

ESTUDO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. 

 

A presente pesquisa tem como objetivo é analisar os efeitos da inovatividade baseada 

nos princípios da gestão da qualidade total – TQM sobre a geração de múltiplas inovações em 

Micro e Pequenas Empresas. 

A realização do presente estudo está sob a responsabilidade de Miler Franco D’anjour, 

sob orientação da Prof Dr. Miguel Eduardo Moreno Añez do Programa de Pós-Graduação em 

Administração (Doutorado em Administração) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN. 

Para responder o objetivo geral do presente estudo apresentamos abaixo um 

questionário com  

• 06 questões para caracterização geral da organização e do empresário;  

• 31 itens para avaliar inovatividade organizacional, mesuradas por uma escala 

métrica de diferencial semântico com 7 pontos com variação de 1 a 7 no qual: 1 

(Não se aplica em minha empresa- ÑA), 7 (Se aplica sistematicamente em minha 

empresa - AS); 

• 34 itens para avaliar as múltiplas possibilidades de inovação organizacional, 

mesuradas por uma escala métrica de diferencial semântico com 7 pontos com 

variação de 1 a 7 no qual: 1 (Não se aplica em minha empresa- ÑA), 7 (Se aplica 

sistematicamente em minha empresa - AS). 

 Para análise da inovatividade existentes nas MPE’s, foi realizado uma adaptação 

ao Modelo de Excelência em Gestão - MEG desenvolvido pela Fundação Nacional de 

Qualidade (FNQ, 2014; 2017), o qual contempla os princípios da gestão da qualidade total - 

TQM. 

As questões que buscam identificar as múltiplas possibilidades de inovações foram 

adaptadas do instrumento desenvolvido por Bachmann; Destefani (2008) desenvolvida a partir 

do modelo teórico do Radar da Inovação de Sawhney, Wolcott, Arroniz (2006); Chen; Sawhney 

(2010).  

Desta forma, pedimos sua colaboração para responder o questionário abaixo. Desde 

já, assumo o compromisso de enviar os resultados encontrados em relação à inovatividade e as 

múltiplas inovações, bem como o alinhamento entre os dois construtos. 

Ressaltamos que esta pesquisa cumpre com os princípios da ética na pesquisa 

científica, assim, todas as informações repassadas por meio das respostas do questionário serão 

tratadas de forma sigilosa e anônima. Os resultados serão divulgados de forma conjunta, não 

sendo citado o nome das organizações estudadas. 

Por fim agradeço a atenção e coloco-me a sua inteira disposição para maiores 

esclarecimentos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Miler Franco D’anjour 

miler.danjour@ifrn.edu.br  

mailto:miler.danjour@ifrn.edu.br
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QUESTÕES 

 

 

1. Qual o setor de atuação da empresa? 

( ) Comércio ( ) Serviço ( ) Indústria 

 

2. Há quanto tempo (anos) a sua empresa está operando no mercado? 

_____________________________________________________________. 

3. Quantos funcionários trabalham na sua empresa? 

_____________________________________________________________. 

4. Qual o gênero do (a) proprietário (a)? 

( ) Masculino ( ) Feminino  

 

5. Qual a idade do (a) proprietário (a)? 

_____________________________________________________________. 

6. Qual a escolaridade do (a) proprietário (a) em anos de estudos? 

( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio ( ) Ensino Superior ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado 

 

INSTRUMENTO DE INOVATIVIDADE BASEADO NOS PRINCÍPIOS DA TQM PRESENTES 

MEG/PNQ/FNQ (FNQ, 2014; 2017). 

Instruções: prezado respondente, usando a escala de classificação baixo, marque um número para cada 

conjunto de listados. Marque o ponto no contínuo que reflete sua opinião, no qual o ponto 1 – Não se aplica em 

minha empresa (ÑA) e o ponto 7 – Se aplica sistematicamente em minha empresa (AS). 

ITENS  (ÑA) 1  2  3  4  5  6  7 (AS) →    

7 A missão desta empresa está definida e é conhecida pelos 

funcionários. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 O comportamento ético está definido em regras escritas pela 

empresa, que são conhecidas e praticadas pelos gestores e 

funcionários. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Os clientes da empresa são agrupados e as necessidades e 

expectativas destes grupos são identificadas formalmente por meio 

de informações obtidas dos principais grupos de clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 As exigências legais aplicáveis e necessárias para o funcionamento 

da empresa são conhecidas e mantidas atualizadas. 
1 2 3 4 5 6 7 

11 As informações para o planejamento, análise e execução das 

atividades para a tomada de decisão estão definidas, 

disponibilizadas para os colaboradores, través sistemas de 

informações. 

1 2 3 4 5 6 7 

12 As funções e responsabilidades das pessoas estão definidas, 

documentadas para todas as funções e são conhecidas pelos 

funcionários da empresa. 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Os principais processos e rotinas do negócio são executados de 

forma padronizada, com padrões documentados e definidos a partir 

de requisitos traduzidos das necessidades dos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

14 A análise do desempenho da empresa é feita regularmente pelos 

gestores, e inclui aspectos abrangentes ao negócio como, por 

exemplo, financeiro, vendas, clientes, colaboradores, fornecedores, 

produção e uso de alguns indicadores e metas. 

1 2 3 4 5 6 7 

15 A visão da empresa está definida e é conhecida pelos funcionários. 1 2 3 4 5 6 7 
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16 Os produtos e serviços são divulgados considerando os diferentes 

grupos de clientes e utilizando meios adequados para assegurar a 

efetividade desta comunicação. 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Os impactos negativos ao meio ambiente são identificados e são 

tratados de forma planejada por meio de ações adequadas. 
1 2 3 4 5 6 7 

18 Os funcionários compartilham o conhecimento adquirido, por meio 

de métodos formalizados e este conhecimento é registrado. 

1 2 3 4 5 6 7 

19 A seleção dos funcionários é feita com base em padrões definidos 

para todas as funções, considerando os requisitos e 

responsabilidades definidas para a função. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Os principais processos e rotinas do negócio são controlados com 

base em padrões definidos, documentados e por meio de 

indicadores e metas. 

1 2 3 4 5 6 7 

21 Os gestores da empresa compartilham informações com os 

funcionários de forma regular e abrangente.  
1 2 3 4 5 6 7 

22 As estratégias da empresa abrangem aos principais aspectos do 

negócio, e são definidas formalmente, por meio de método que 

considera a análise de informações internas e externas. 

1 2 3 4 5 6 7 

23 As reclamações dos clientes são recebidas, registradas e tratadas 

regularmente, e o cliente é informado da solução dada à sua 

reclamação. 

1 2 3 4 5 6 7 

24 A responsabilidade social faz parte das estratégias da empresa e as 

ações ou projetos contam com o envolvimento dos funcionários. 
1 2 3 4 5 6 7 

25 As práticas de gestão apresentam melhorias decorrentes da análise 

de resultados de diagnósticos da gestão da empresa. 

1 2 3 4 5 6 7 

26 Todos os funcionários são capacitados com base em um plano de 

capacitação. 
1 2 3 4 5 6 7 

27 Os fornecedores da empresa são selecionados com critérios 

definidos e seu desempenho é avaliado periodicamente, gerando 

ações para melhoria do fornecimento. 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Os gestores da empresa investem regularmente em seu 

desenvolvimento gerencial, e aplicam os conhecimentos 

adquiridos na empresa. 

1 2 3 4 5 6 7 

29 Os indicadores de resultados e suas respectivas metas são 

estabelecidas para as principais estratégias e são comunicados aos 

funcionários. 

1 2 3 4 5 6 7 

30 A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente por meio de 

método formal. 

1 2 3 4 5 6 7 

31 A empresa busca informações comparativas externas e apresenta 

evidências de utilização na análise do desempenho e melhoria dos 

seus produtos, serviços, processos e técnicas de gestão.  

1 2 3 4 5 6 7 

32 Os perigos e riscos são identificados formalmente e os riscos são 

tratados com ações corretivas e preventivas. 
1 2 3 4 5 6 7 

33 As finanças da empresa são controladas com utilização de fluxo de 

caixa e projeções orçamentárias a fim de otimizar a utilização dos 

recursos. 

1 2 3 4 5 6 7 

34 Os gestores buscam informações e conhecimentos para identificar 

oportunidades de inovação, sendo estas obtidas regularmente nos 

relacionamentos externos e internos, através do incentivo aos 

funcionários para apresentarem ideias com potencial inovador. 

1 2 3 4 5 6 7 

35 Os planos de ação são estabelecidos para o alcance das principais 

metas da empresa relacionadas às estratégias, e são acompanhados 

regularmente. 

1 2 3 4 5 6 7 

36 As informações obtidas dos clientes são utilizadas regularmente na 

fidelização dos clientes atuais e captação de novos. 

1 2 3 4 5 6 7 

37 A empresa adota ações para identificar e promover o bem-estar e a 

satisfação dos colaboradores decorrentes de análises regulares. 
1 2 3 4 5 6 7 
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INSTRUMENTO RADAR DA INOVAÇÃO ADAPTADO DO MODELO DE SAWHNEY; 

WOLCOTT; ARRONIZ (2006); BACHMANN; DESTEFANI (2008); CHEN; SAWHNEY (2010)  

Instruções: prezado respondente, usando a escala de classificação abaixo, marque um número para cada 

conjunto de listados. Marque o ponto no contínuo que reflete sua opinião, no qual o ponto 1 – Não se aplica em 

minha empresa (ÑA) e o ponto 7 – Se aplica sistematicamente em minha empresa (AS). 

ITENS  (ÑA) 1  2  3  4  5  6  7 (AS) →    

38 A empresa lançou, com sucesso, novos produtos e/ou serviços no 

mercado nos últimos 3 anos. 

1 2 3 4 5 6 7 

39 A empresa tem uma ou mais marcas registradas. 1 2 3 4 5 6 7 

40 A empresa tem uma sistemática para adotar novas formas de gerar 

receitas usando as instalações e recursos já existentes. 

1 2 3 4 5 6 7 

41 A empresa sistematicamente adota novas soluções para reduzir o 

custo do transporte ou dos estoques das matérias primas e produtos. 
1 2 3 4 5 6 7 

42 A empresa faz uso rotineiro de consultorias ou do apoio de 

entidades como o SEBRAE, SENAI, SESI, universidades, empresa 

júnior, etc. 

1 2 3 4 5 6 7 

43 Nos últimos 3 anos, a empresa mudou as características dos seus 

produtos e/ou serviços por razões ecológicas. 
1 2 3 4 5 6 7 

44 A empresa usa sua marca em propaganda ou associada a outros 

tipos de produtos ou serviços ou negócios que possam trazer 

prestígio. 

1 2 3 4 5 6 7 

45 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou novas formas de gerar receita 

facilitando o relacionamento de parceiros com seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

46 Nos últimos 3 anos, a empresa criou pontos ou canais de venda 

diferentes dos existentes anteriormente. 
1 2 3 4 5 6 7 

47 A empresa sistematicamente busca novas informações e 

tecnologias em eventos (seminários, congressos, etc.) e associações 

técnicas ou empresariais. 

1 2 3 4 5 6 7 

48 Os recursos físicos e de conhecimento para produção ou 

atendimento servem à mais de uma família de produtos e/ou 

serviços.  

1 2 3 4 5 6 7 

49 A empresa tem uma sistemática para colher informações sobre as 

necessidades dos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

50 A empresa modifica seus processos (execução, controle, 

marketing, etc.) ou instalações, para obter maior eficiência, 

qualidade, flexibilidade ou rapidez no atendimento e/ou ciclo de 

produção. 

1 2 3 4 5 6 7 

51 Nos últimos 3 anos, a empresa estabeleceu novas relações com 

distribuidores ou representantes para a venda de seus produtos e/ou 

serviços. 

1 2 3 4 5 6 7 

52 A empresa tem por prática buscar conhecimentos ou tecnologias 

junto aos fornecedores, concorrentes ou clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

53 O mesmo produto e/ou serviço é oferecido em mais de duas 

versões, para atingir novos mercados ou grupos de consumidores. 

1 2 3 4 5 6 7 

54 A empresa tem uma sistemática para identificar novos mercados 

para seus produtos e/ou serviços. 

1 2 3 4 5 6 7 

55 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou novas práticas de gestão. 1 2 3 4 5 6 7 

56 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou novas formas de trocar 

informações com os clientes, usando ou não a tecnologia da 

informação, para ganhar eficiência em seus processos. 

1 2 3 4 5 6 7 

57 A empresa sistematicamente adquire informações, técnicas ou não, 

pagando taxas ou royalties por invenções patenteadas, ou absorve 

know-how e competências. 

1 2 3 4 5 6 7 
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58 Nos últimos 3 anos, a empresa ofertou novas soluções 

complementares a seus clientes, criando oportunidades de receita. 
1 2 3 4 5 6 7 

59 A empresa lançou novos produtos e/ou serviços, ou versão, nos 

últimos 3 anos, em decorrência de informações sobre necessidades 

dos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

60 Nos últimos 3 anos, a empresa recebeu mais de uma nova 

certificação de processo ou de produto ou de serviço. 

1 2 3 4 5 6 7 

61 A empresa já utilizou algum dos programas de apoio financeiro e 

tecnológico subsidiado para atividades inovadoras. 
1 2 3 4 5 6 7 

62 Nos últimos 3 anos, a empresa ofereceu novas soluções a seus 

clientes, com base na integração de recursos/produtos/serviços. 
1 2 3 4 5 6 7 

63 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou novas facilidades, interface 

ou recurso para melhorar o relacionamento com os clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

64 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou algum novo software para a 

gestão administrativa ou da produção com o propósito específico 

de ganhar diferenciação. 

1 2 3 4 5 6 7 

65 Nos últimos 3 anos, a empresa modificou os insumos ou instalações 

ou processo por razões ecológicas. 
1 2 3 4 5 6 7 

66 A empresa tem um sistema formal para colher sugestões dos 

funcionários. 

1 2 3 4 5 6 7 

67 Nos últimos 3 anos, a empresa transformou parte de seus resíduos 

em uma oportunidade de gerar receita. 

1 2 3 4 5 6 7 

68 A empresa sistematicamente reorganiza suas atividades, ou 

modifica a forma de trabalhar dos colaboradores, para obter 

melhora em seus resultados. 

1 2 3 4 5 6 7 

69 Nos últimos 3 anos, a empresa adotou novos recurso de informática 

para se relacionar com os clientes. 
1 2 3 4 5 6 7 

70 Nos últimos 3 anos, a empresa firmou parcerias com outras 

organizações, para fornecer produtos e/ou serviços melhores ou 

ganhar competitividade. 

1 2 3 4 5 6 7 

71 Nos últimos 3 anos, a empresa fez mudanças radicais na estratégia 

competitiva. 

1 2 3 4 5 6 7 
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APÊNDICE B – RESULTADOS DAS ANÁLISES (STATA®)  
 

B.1. RESULTADO DA AFE - INOVATIVIDADE 
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B.2. RESULTADO DA AFE - INOVAÇÃO 



198 

 

 



199 

 

 



200 

 

 



201 

 

 



202 

 

 

 



203 

 

 

 



204 

 

 



205 

 

 



206 

 

 

 



207 

 

 

 

B.3. RESULTADO DO ALFA DE CRONBACH'S – INOVATIVIDADE 
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B.4. RESULTADO DO ALFA DE CRONBACH'S – INOVAÇÃO 
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ANEXO 01 – OFÍCIO Nº 003/2018 – PPGA/UFRN 
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ANEXO 02 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DADOS  

 

 




