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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi compreender o processo de transferência do 
conhecimento por Agentes Locais de Inovação para pequenas empresas do Setor da 
Saúde no âmbito do Programa Agentes Locais de Inovação – ALI e identificar 
possíveis efeitos deste processo sobre a inovação nas referidas empresas. A 
metodologia da pesquisa segue uma perspectiva qualitativa e descritiva. Como 
método de pesquisa, foi o estudo de caso. Os dados primários foram entrevistas 
semiestruturadas, com os sujeitos envolvidos no Programa ALI do setor saúde em 
Maringá pertencentes e vinculados ao SEBRAE/Maringá e empresas da saúde 
participantes do referido Programa. A análise de dados foi realizada pela análise de 
conteúdo e documental. Os resultados mostraram que as técnicas e ferramentas 
utilizadas para transferência de conhecimento e inovação foram: a ferramenta do 
Radar da Inovação, PDCA, Mapeamento de Processo, Orientação, Eventos, 
Benchmarking e Pesquisa de Satisfação dos Clientes, com foco no planejamento das 
ações para melhoria da gestão das empresas, no monitoramento das ações que 
estavam sendo executadas e no novo diagnóstico. Entre as práticas utilizadas estão: 
Missão Técnica para o Canadá em 2014; CONINGIS em 2015; Conferência da Saúde 
em 2016, 2017 e 2018; Cursos de Programas de Qualidade; palestras com 
consultores especializados na área de saúde; disponibilização de consultorias para as 
empresas; encontros e reuniões para troca conhecimento e experiências entre 
colegas de profissão e profissionais especializados da área. Estas tiveram o suporte 
do Programa Saúde em Maringá e apoio de instituições públicas e privadas. Pode-se 
afirmar que as referidas empresas conseguiram inovações incrementais, com 
mudanças em seus processos de gestão e melhorias no atendimento aos clientes. 
 
Palavras-Chave: Transferência de Conhecimento; Programa Agente Locais de 
Inovação; Pequena Empresa. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this research was to understand the process of knowledge transfer by 
Local Innovation Agents for small companies in the Health Sector, in the context of the 
Local Innovation Agents Program (“Agentes Locais de Inovação” – ALI) and identify 
the possible effects of this process on innovation in these companies. The research 
was conducted within a qualitative and descriptive perspective, using the case study 
methodology. Primary data included semi-structured interviews with subjects involved 
in the ALI Program from the Maringá Health Sector, associated with SEBRAE/Maringá 
and participating health companies. Data analysis was doneover content and 
documents. Results showed that the techniques and tools used for knowledge transfer 
and innovation were the following:  the Innovation Radar, PDCA, Process Mapping, 
Orientation, Events, Benchmarkingand Client Satisfaction Survey focused on action 
plans for companies management improvement, implemented actions being 
monitoring and on a new diagnosis. Among the adopted practices were: The Technical 
Mission for Canadá in 2014; CONINGIS in 2015; the 2016,2017 and 2018 Health 
Conference; Quality Program Courses; lectures with consultants specialized in the 
area of Health; consultancies for companies; meeting to share knowledge and 
experiences between colleagues and professionals from the area. They all had the 
support from the Maringá Health Program and from public and private institutions.  
Results from the study showed that the participating companies promoted incremental 
innovations, with changes in their management process and improvements in 
customer care. 
 
Keywords: Knowledge Transfer; Local Agent of Innovation Program; Small Business. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As transformações nos processos de produção, na qualificação e no perfil dos 

trabalhadores requerem, por parte das organizações outros recursos, além de físicos 

e financeiros, para propiciar a agregação de valor aos negócios. Esse novo recurso 

diz respeito ao conhecimento, o qual é visto como um ativo importante e fonte de 

vantagem competitiva para organizações (MÜLBERT, 2008). 

O conhecimento para organizações pode ser acumulado de várias maneiras, 

exigindo habilidade dos empresários, além de tecnologia e experiência. Silva e 

Dacorso (2013) ressaltam que as capacidades de aprender, de se adaptar e de usar 

habilidades estratégicas e competências organizacionais se tornam fatores relevantes 

na relação com o ambiente, influenciando a inovação. A criação e o aproveitamento 

de novas ideias possibilitam às organizações se diferenciarem umas das outras, com 

práticas inovadoras transformadas em ações que, por sua vez, geram melhores 

resultados e impactam o mercado (SILVA; DACORSO, 2013). 

A inovação está relacionada à habilidade em estabelecer relações com a 

necessidade de um produto ou serviço, detectar oportunidades de aumento de receita 

e conseguir proveito desse processo (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). A inovação 

não acontece somente na abertura de novos mercados, mas ela pode surgir com 

novas formas de servir a mercados já existentes, maduros, e na melhoria de um 

produto existente. Ela resulta de conhecimentos, que surgem de forma técnica, ela 

pode derivar de uma necessidade específica da organização e pode ocorrer nos 

setores de serviços, público e privado (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

No que diz respeito à inovação em micro e pequenas empresas (MPEs), Silva 

e Dacorso (2013) apontam que estas enfrentam problemas para atuar no mercado. 

Entre as dificuldades relacionadas ao ambiente interno, podem ser citadas: falta de 

pessoal com competências necessárias ao negócio; pela falta de informação, que 

pode dificultar a iniciativa criativa e favorecer a inovação por imitação; a dificuldade 

em criar com os custos de comercialização dos produtos, pouco conhecimento do 

mercado em que atuam, entre outros. Quanto ao ambiente externo, as autoras 

apontam: falta de mão de obra qualificada; incerteza de mercado na produção e na 

comercialização de produtos e serviços inovadores; competição com empresas 

atuantes e consolidadas no mercado, entre outros. E com isso, o processo de 

inovação dessas empresas é dificultado pela reduzida capacidade de investir em 
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pesquisas e recursos, tanto financeiros quanto humanos. Ainda assim, elas precisam 

disputar espaço no mercado com as grandes empresas, que têm mais capacidade de 

financiamento para o desenvolvimento de pesquisa e adotarem estratégias mais 

abrangentes de inovação.  

Apesar das dificuldades das MPEs para inovar, elas são relevantes para o 

contexto econômico nacional, com forte presença na formação do emprego, nas 

atividades do comércio varejista, nos serviços e na indústria de transformação (IBGE, 

2013; SEBRAE, 2014). Além disso, Silva Néto e Teixeira (2014) lembram que nas 

pequenas empresas, com ações voltadas à inovação, seus proprietários estão 

constantemente buscando desenvolver pequenas inovações para garantir sua 

competitividade, lucratividade e o desenvolvimento contínuo do negócio. 

Silva, Juliani e Dias (2016) observam que as organizações de saúde buscam 

utilizar cada vez mais o conhecimento para melhor atender os pacientes, além de 

buscarem práticas de gestão do conhecimento que contribuam para prestação de 

serviços de saúde, com mais qualidade e na quantidade necessária à demanda dos 

usuários. As atuais dificuldades que vem enfrentado a área da saúde, em especial as 

MPEs, estão relacionadas ao constante aumento de custos, às restrições e às 

mudanças nas práticas clínica, sobretudo pelos avanços das tecnologias de 

informação e de comunicação aplicada nesse setor. Por outro lado, essas tecnologias 

podem contribuir para geração e transferência de conhecimento nessas organizações 

(CICONE et al., 2015). 

Os temas transferência de conhecimento e gestão do conhecimento (GC) em 

saúde têm gerado interesse de pesquisadores em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento porque auxiliam o acompanhamento da qualidade do atendimento e 

na efetividade dos serviços de saúde. Cicone et al. (2015) notam que, para uma 

organização alavancar seu potencial de conhecimento, é necessário estabelecer uma 

infraestrutura do gerenciamento de conhecimento e implementar práticas, 

ferramentas e técnicas de gestão. Assim, a área da saúde vem absorvendo e 

adaptando diferentes técnicas e ferramentas de GC, em razão do crescimento da 

demanda por serviços especializados, do aumento dos custos operacionais, das 

mudanças nas práticas clínicas e, sobretudo, do alto nível de uso tecnológico. Estas 

contribuíram para desenvolver e monitorar a qualidade dos serviços de saúde 

(CICONE et al., 2015).  

A estrutura deste estudo inicia-se com a introdução, justificativa, problema de 
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pesquisa e os objetivos geral e específicos. No referencial teórico, discorre-se sobre 

temas relevantes para este estudo. O segundo capítulo – Gestão do Conhecimento, 

Transferência de Conhecimento, Ferramentas e Práticas de Transferência de 

Conhecimento. O terceiro capítulo, a abordagem é sobre Inovação em pequenas 

empresas, focando a transferência de conhecimento e inovação na área da saúde. Na 

sequência, detalha-se o método da pesquisa, bem como os instrumentos utilizados, 

os quais nortearam a coleta de dados, em seguida são mostrados os resultados e as 

respectivas análises. Por fim, a conclusão aponta as contribuições, as limitações 

percebidas ao longo do estudo e se apresentam algumas sugestões para futuras 

pesquisas. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A cidade de Maringá, no Paraná, iniciou o Projeto Agentes Locais de Inovação 

(ALI) em 2012, o qual teve como base uma pesquisa do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico de Maringá (CODEM). De acordo com os dados do CODEM (2011), o 

número de empresas do setor saúde teve uma expansão de 443% entre 2004 e 2012. 

Por meio do estudo realizado, esse setor foi escolhido como relevante e estratégico 

para a economia local e desenvolvimento da cadeia produtiva da qual faz parte. A 

pesquisa mapeou o setor e verificou a existência diversificada de micro e pequenos 

negócios que foram apresentados por número de estabelecimento, especialidades e 

tipos de negócios, tais como: duzentas e duas empresas no ramo de farmácias e 

produtos farmacêuticos; quarenta e dois laboratórios de análises clínicos; trezentas e 

trinta e oito empresas na área odontológica; duzentas e oito empresas na área médica 

e cento e sessenta empresas na área da psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia. 

Além dessas, existem estabelecimentos comerciais que dão suporte à essas 

empresas, como por exemplo, empresas de manutenção de máquinas e aparelhos, 

de informática, de assessoria contábil, jurídica, entre outras (CODEM, 2011). 

Machado e Carvalho (2013) realizaram um estudo sobre os serviços de saúde 

na cidade de Maringá, o qual mostrou que a distribuição espacial da área médico-

hospitalar está concentrada no extremo oeste da região central. Segundo os autores, 

essa área foi projetada para ser parte do centro tradicional da cidade, onde até 

meados dos anos 1980 predominavam as residências. Posteriormente, o local passou 

a ser ocupado por prestadores de serviços de saúde, composto de hospitais, 
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maternidades, clínicas gerais, clínicas especializadas, policlínicas, unidades mistas, 

consultórios, entre outros, pertencentes à iniciativa privada. No final da década de 

1980, observou-se que três áreas da cidade concentravam os serviços médico-

hospitalares e clínico-laboratoriais, da seguinte forma:  

 

A primeira, mais antiga e mais diversificada, situa-se a partir do alto da 
Zona 4, em torno dos Hospitais Santa Rita e São Marcos e suas 
adjacências. A segunda, no extremo oeste do Centro (Zona 1), entre 
as avenidas Cidade de Leiria, Brasil, Paraná e Tiradentes. A terceira, 
na Avenida Dr. Luís Teixeira Mendes, em torno dos Hospitais Paraná 
e do Câncer e suas proximidades. Temos ainda, na Rua Santos 
Dumont, nas mediações da Santa Casa de Misericórdia, de uma forma 
bem menos acentuada, algumas clínicas credenciadas junto à Santa 
Casa (MACHADO; CARVALHO, 2013, p. 185). 

 

De acordo com Machado e Carvalho (2013) a razão da concentração dos 

estabelecimentos de saúde se situar nas zonas 1, 4 e 5 se deve ao fato destes 

abrigarem a maioria dos equipamentos médico-hospitalares e da ocorrência do 

processo de invasão-sucessão, que é caracterizado pela entrada de atividades 

diferentes num dado local. Ou seja, no início, essa área da cidade era de uso 

residencial, e ao longo do tempo, foi substituído por uma nova atividade, ou na 

convivência de ambas as partes. Nesse caso, o uso residencial foi substituído por 

consultórios, clínicas, cooperativas médicas e seguradoras, principalmente nas zonas 

4 e 5. Os autores também ressaltam que há uma centralidade das clínicas 

especializadas, as quais atendem uma gama diversificada de especialidades, 

localizadas próximas aos hospitais da cidade. As exceções são o Hospital 

Universitário, situado na Zona Norte da cidade, o Hospital Psiquiátrico, na Zona 5, e o 

Hospital Municipal, na Zona Sul, nesta não foi identificado nenhuma clínica ou 

consultório médico privado.  

A cidade de Maringá-PR completou 71 anos em 10 de março de 2018. Com 

população estimada de 417.010 habitantes e Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 39 mil 

(IBGE, 2018). Maringá é um dos municípios brasileiros que apresenta crescimento 

econômico harmonizado com preservação ambiental e qualidade de vida, devido ao 

planejamento urbano, com avenidas largas, concentração de área verde por habitante 

– 26,65 metros; 90 alqueires de matas nativas, que são distribuídos por 17 bosques e 

de árvores de várias espécies plantadas pelas ruas e avenidas da cidade. 

Geograficamente está situada no noroeste do Estado. Foi formada com uma 
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miscigenação ética predominante das colônias: japonesa, alemã, árabe, portuguesa 

e italiana. Além de ser uma cidade polo de uma região macroeconômica, a qual 

abrange 25 municípios. Como atividade econômica: Agricultura – soja, trigo, milho, 

algodão, cana de açúcar, café, alho, feijão, arroz e mandioca; Indústria – confecção, 

alimentos, móveis, metalúrgica e agroindústria; comercio varejista e atacadista; 

bancos e serviços médicos (PREFEITURA DE MARINGÁ, 2018).  

 Em pesquisas realizadas em parceria com o CODEM, em 2009, sobre a 

excelência nos serviços de saúde privada de Maringá e do complexo industrial da 

saúde de Maringá, em 2011, foi observado que a cidade se destaca no estado do 

Paraná como polo regional de referência em atendimento médico-hospitalar. Assim, 

foi proposto um projeto para esse setor, que contou com o apoio de empresários e 

líderes do setor, denominado Projeto Saúde em Maringá. O Projeto tem como objetivo 

geral: “apoiar as empresas que atuam no Setor Saúde, para que através da inovação 

possam se manter competitivas trabalhando conjuntamente em busca de melhorias 

na gestão e qualidade nos serviços prestados” (FELIX, 2017, p. 9).  

A relevância do contexto de estudo justifica a importância da presente 

pesquisa voltada para um Programa de inovação em fase de implementação em 

diversas empresas do setor de saúde. Como justificativa teórica, a gestão de 

conhecimento na área de saúde no Brasil, principalmente em MPE se encontra em 

pequena quantidade, voltada para o setor hospitalar e para médias e grandes 

empresas.  

Destaca-se a contribuição teórica da pesquisa por se caracterizar como uma 

abordagem sobre conhecimento e inovação no âmbito de pequenas empresas no 

setor de saúde. Estudos anteriores com foco no Programa ALI centraram-se na 

análise do radar de inovação, sem analisar o processo de maneira abrangente tal 

como foi feito nesta pesquisa.  Para formuladores de políticas públicas esta pesquisa 

fornece elementos que propiciam uma avaliação da aplicação e dos limites do 

Programa ALI ao evidenciar dificuldades e potencialidades de empresas participantes 

do referido Programa.   

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Considerando a relevância da inovação para pequenas empresas, o governo 

brasileiro deflagrou, em 2008, um programa piloto, iniciado no Distrito Federal e no 
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Paraná, com o intuito de oferecer orientação personalizada e gratuita para empresas 

de pequeno porte. A partir dessa experiência, no ano de 2009, teve início o Programa 

Nacional dos Agentes Locais de Inovação (ALI), e, em 2013, todos os demais estados 

já estavam participando do referido programa, oferecido em parceria com o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e com o Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) responsável pela aplicação nos 

pequenos negócios em todo o território nacional (SEBRAE, 2014). Essa parceria teve 

início em dezembro de 2010, compreendendo o montante de R$ 202.770,00, sendo 

que para o período de 2015-2020 serão investidos mais de R$ 320 milhões (CNPq). 

O Projeto ALI foi estabelecido como um diferencial na estratégia de competitividade 

para os pequenos negócios, o qual é executado por meio de bolsistas do CNPq que 

são selecionados e capacitados pelo SEBRAE, com o intuito de disseminar a cultura 

da inovação nessas empresas. Ao longo desse tempo, foram capacitadas 6.360 

bolsistas, 4.360 em atividade, 139 orientadores acadêmicos e cerca de 140 mil 

pequenas empresas que foram acompanhadas em todo país (SEBRAE, 2018). No 

ano de 2018, o Programa passou por uma atualização no seu modelo de atuação e 

operação, com foco na gestão da inovação, em empresas que apresentam potencial 

para inovação e/ou potencial de alto impacto (SEBRAE, 2018).  

Os ALI são profissionais recém-formados e capacitados para disseminar 

conceitos e práticas inovadoras de acordo com as necessidades e as características 

de cada empresa (SEBRAE, 2014). Esses Agentes são selecionados e capacitados 

pelo SEBRAE para atuar na aproximação das empresas com os provedores de 

solução; com perfil multidisciplinar, trabalham com foco na inovação e como 

extensionistas (CNPq). No início do Programa, cada Agente acompanhava 50 

pequenas empresas, em média por dois anos, sendo orientado e apoiado por um 

consultor sênior nas atividades de estruturação organizacional e ações de marketing, 

de desenvolvimento de produtos e de processos (SEBRAE, 2010). Com a nova 

atualização, que aconteceu em 2018, o acompanhamento do ALI que é in loco e 

continuado, passou a ser composto de vários encontros, por um período de até oito 

meses. A metodologia prevê como resultados concretos, para empresas que 

participam do Programa: Produtividade e redução de custos; Inovação de processos; 

Inovação de modelo de negócio; Inovação solução atual e Aumento de receita. Para 

isso, o trabalho é realizado de forma conjunta e colaborativa de diversos atores, tais 

como: O Agente Local de Inovação, o Orientador Acadêmico, o Consultor, o Gestor 
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Estadual e o Ecossistema de Inovação (SEBRAE, 2018). 

No Estado do Paraná, foram realizadas pesquisas em 3.003 pequenas 

empresas, para identificar a mudança das micro e pequenas participantes do 

Programa, de acordo com o setor e a região que estavam inseridas. O resultado 

apontou que foram executados três ciclos de 24 meses cada. No ciclo – 2012/2014, 

os 58 Agentes acompanharam mais de 4 mil empresas de diferentes regiões e 

setores. As empresas participantes do estudo são dos seguintes segmentos: 

Agroindústria, Construção Civil, Metalmecânico, Moveleiro, Saúde, Software, 

Turismo, Varejo e Vestuário (SEBRAE, 2014). 

No que se refere ao setor saúde, no Paraná, participaram 276 micros e 

pequenas empresas desse setor, as quais foram divididas por regiões: Centro - 0; 

Leste - 0; Noroeste - 57; Norte - 110; Oeste - 109 e Sudeste - 0. Carvalho (2014), 

ressalta que as MPE paranaenses da amostra, utilizam ações de expansão de linhas 

de produtos e serviços com base no que possuem e que estão implementando e 

consolidando ações de continuidade da plataforma estabelecida, caracterizando, 

assim, uma opção estratégica por inovações incrementais em produtos, processos e 

serviços. O setor saúde mostrou fragilidade na dimensão processos, que diz respeito 

ao fluxo das atividades utilizadas no processo das operações internas da empresa;  

menores percentuais de crescimento nas dimensões Plataforma, que corresponde ao 

conjunto de componentes comuns, métodos de montagem ou tecnologias utilizadas, 

modo de construir produto e prestar serviço; e Marca, com referência ao conjunto de 

símbolos, palavras ou formatos, pelos quais ela transmite sua imagem ao cliente. 

Porém, obteve crescimento nas dimensões Rede que se refere aos aspectos 

relacionados com rede que faz a conexão da empresa e seus produtos com os 

clientes; e Relacionamento que se refere a experiência do cliente ao interagir com a 

empresa (SEBRAE, 2012).  

 Gadelha et al. (2013, p. 254) advertem sobre o desafio em conciliar o 

conhecimento gerado na academia e a articulação com os interesses da indústria 

privada e do mercado. 

 

O estudo da dinâmica industrial e competitiva na área da saúde 
constitui um grande desafio tanto acadêmico como político-normativo 
para uma perspectiva centrada no processo de inovação e de 
desenvolvimento, que envolve necessária e simultaneamente uma 
forte articulação entre a geração e difusão de tecnologias, a dinâmica 
institucional e social e a estruturação do Estado e sua relação com o 
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setor privado. A tensão inerente ao capitalismo entre os interesses 
privado e público se expressa de modo incisivo na área da saúde, 
impondo aos analistas e policymakers um elevado risco de privilegiar 
a dimensão econômica ou a social sem estabelecer, porém, o nexo 
entre ambas.  

 

O conhecimento que é transferido entre a esfera cientifica e o setor produtivo 

da saúde, segundo Britto et al. (2012), tem relevância para o desenvolvimento de 

produtos e serviços que possibilitam o enfrentamento de problemas relacionados ao 

quadro fitossanitário do país; o fortalecimento das articulações forma um mecanismo 

para o dinamismo das variadas atividades que compõem o Complexo Industrial da 

Saúde (CIS), o que possibilita desenvolver competências técnico-produtivas em áreas 

estratégicas, além de capacitações com nível de excelência, em áreas especificas em 

saúde, que podem potencializar inovações para o setor produtivo e o desenvolver 

novos produtos e serviços.  

A adesão das pequenas empresas maringaenses do setor saúde ao 

Programa ALI foi pequena na medida em que o município contava com 1.233 micro e 

pequenas empresas nesse setor, em 2012, e em 2014, com 1.359 (CODEM, 2011), 

mas somente 30 participaram do Programa. Das MPE que participaram da pesquisa 

SEBRAE/Maringá – 2015, havia: clínicas médicas; clínicas odontológicas; clínicas de 

fisioterapia; fonoaudiologia; terapia ocupacional; laboratórios de análises clínicas; 

laboratórios de próteses dentários e clínicas de imunização.   

De acordo com os dados do SEBRAE/Maringá, a implementação do 

Programa visava preparar as empresas para melhorara qualidade dos serviços, a 

gestão das empresas, a implementação do processo da inovação e a preparação para 

a acreditação (SAITO, 2015). Contudo, não há um estudo sobre a maneira como o 

conhecimento foi transferido e como as empresas inovaram. 

Conhecer as formas de transferência de conhecimento para pequenas 

empresas do setor saúde no âmbito do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) 

é importante por este ser um programa de abrangência nacional, pela relevância 

econômica e social das pequenas empresas, assim como pela importância e 

complexidade do setor saúde em âmbito nacional e local. Especificamente em 

Maringá, esse setor é considerado estratégico para o desenvolvimento da cadeia 

produtiva local. 

Nesse contexto, observa-se que, apesar da relevância estratégica do setor 

saúde para Maringá, dos recursos públicos que têm sido investidos no Programa ALI, 
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não há uma avaliação sobre a transferência de conhecimento para MPE e seus 

reflexos na inovação. Esta pesquisa busca responder à pergunta: Como ocorre o 

processo de transferência de conhecimento para pequenos empresários do setor 

saúde em Maringá no Programa ALI e qual a relação deste com a inovação nessas 

empresas? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Compreender o processo de transferência do conhecimento por Agentes 

Locais de Inovação para pequenas empresas do setor saúde no âmbito do Programa 

Agentes Locais de Inovação (ALI) e identificar possíveis efeitos desse processo sobre 

a inovação nas referidas empresas.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Descrever o Programa Agentes Locais de Inovação (ALI); 

b) Identificar ferramentas e práticas para transferência do conhecimento no 

processo da gestão da inovação por Agentes Locais de Inovação (ALI);  

c) Analisar o processo de transferência de conhecimento de ALI para empresas; 

d) Compreender a relação entre transferência de conhecimento e inovação no 

Programa ALI. 
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2 GESTÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A Gestão do Conhecimento (GC) é constituída de um conjunto vasto de 

conceitos e disciplinas sendo multidisciplinar e possível de aplicação em diversos 

contextos sociais e áreas do conhecimento (SOUZA; KURTZ, 2014). A origem da GC, 

segundo Souza e Kurtz (2014) foi inicialmente atribuída a Karl Wiig, que em 1986 

utilizou, pela primeira vez, a expressão Knowledge Management, nos Estados Unidos. 

Em seguida, Nonaka e Takeuchi, em 1987, utilizaram-nano Japão, com um grupo de 

pesquisadores, embasado sem Polanyi, com o objetivo de aplicar esses conceitos nas 

empresas. Também por Kar-Erik,Sveíby, na Suécia, pesquisaram estratégias para a 

gestão dos recursos do conhecimento e sugeriram indicadores de medição de ativos 

intangíveis nas organizações.  

A GC teve início como uma proposta agregadora para facilitar o fluxo de 

informações e sua interação no âmbito organizacional, de forma que possibilitasse a 

sustentabilidade e a competitividade. Era vista como um sistema baseado em 

tecnologias da informação e comunicação, o qual permitia armazenar os dados e 

informações no desenvolvimento dos processos de negócio (SOUZA; KURTZ, 2014).  

Dalkir (2005) ressalta que o que determina a efetividade da GC é um preparo 

para identificar, gerar, adquirir, difundir e capturar os benefícios do conhecimento que 

promovem uma estratégia para a organização. Para a referida autora, um dos 

principais processos de GC está relacionado à identificação e a localização de 

conhecimento dentro da organização. Assim, a GC pode ser entendida como um 

conjunto de atividades que possibilitam a melhoria das informações, do conhecimento 

disponível, dos processos, produtos e serviços e que capacita a organização a 

aperfeiçoar seus resultados e disseminar boas práticas para o desenvolvimento 

organizacional (SOUZA; KURTZ, 2014). 

Nesse sentido, Dalkir (2005) observa que os relacionamentos em rede, as 

práticas e os incentivos estão instituídos nas organizações para facilitar a 

transferência de conhecimento de pessoa para pessoa, bem como a conexão do 

conhecimento da pessoa, a fim de resolver problemas, tomar decisões ou, caso 

contrário, agir com base no melhor conhecimento possível para a situação. Isso sendo 

realizado, ressalta a autora, o conhecimento testado em campo e o know-howe 
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transferido para um repositório que se tornará parte da memória corporativa e em 

alguns momentos, transferido como a verdade de base.  

As vantagens em se utilizar a informação como recurso estratégico, segundo 

Bukowitz e Williams (2002) foram observadas por acadêmicos antes de se falar em 

GC, Michael Porter, por exemplo, ressaltou que a evolução da tecnologia da 

informação causaria profunda mudança nas cadeias de valor das empresas. Para as 

autoras, o conhecimento coletivo pode ser considerado como um ativo, se for 

disseminado e não ficar restrito nas pessoas. A GC fornece uma nova lente, por meio 

da qual a organização e o processo de gestão podem ser vistos, por trazer um foco 

com diferentes aspectos para a organização que impactarão tanto seu gerenciamento 

quanto a forma como isso será realizado. Bukowitz e Williams (2002, p. 372) também 

lembram que:  

 

As empresas têm implementado a gestão do conhecimento 
respeitando as características do negócio e o core business que 
orienta sua atuação no mercado e que, de certa forma, define suas 
necessidades de disseminação do conhecimento acumulado. A 
maturidade organizacional, a estrutura hierárquica e de 
responsabilidade, a cultura, os valores e a missão do negócio são 
aspectos importantes para as organizações direcionarem suas ações 
de manutenção do capital intelectual, definindo sua prioridade 
estratégica. 

 

Souza e Kurtz (2014) pesquisaram alguns modelos sugeridos para 

compreender como a criação de um ambiente favorável ao compartilhamento de 

informação geriu o conhecimento voltado a integração de pessoas, de processos e de 

tecnologia dentro da organização. Dalkir (2005) também mostrou como o ciclo do 

conhecimento é abordado por diferentes autores, como mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Ciclo do Processo da Gestão do Conhecimento 

Wiig (1999) 
Meyer e Zack 

(1996) 
McElroy (1999) 

Bukowitz e 
Williams (2000) 

Criação Aquisição  
Aprendizagem individual e de 
grupo 

Obtenha 

Obtenção Refinamento 
Validação da declaração do 
Conhecimento 

Use/utilize 

 
Compilação 

Armazenamento 
e Recuperação 

Aquisição de Informações Aprenda 

Transformação Distribuição Validação do Conhecimento Contribua 

Disseminação Apresentação Integração do Conhecimento Avalie 

Aplicação   Construa/mantenha 

Percepção de valor   Descarte 

Fonte: Adaptado de Dalkir (2005, p. 33). 
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Cada modelo apresentado ofereceu uma contribuição para o entendimento da 

relação entre indivíduos e o processo do conhecimento organizacional. Dalkir (2005) 

observou que o ciclo do conhecimento acontece na prática cotidiana entre os 

indivíduos e como as organizações o capturam, compartilham entre os seus membros 

e o aplicam para agregar tanto valor a seus negócios, quanto competitividade. Em 

síntese, de acordo com Dalkir (2005), pode-se verificar que as características mais 

relevantes desses ciclos são:  

1- Wiig apud Dalkir (2005) identifica a principal proposta da GC, que é fazer 

a empresa impulsionar a capacidade de agir de forma inteligente. Sua proposta é para 

fazer com que a empresa trabalhe com os melhores conhecimentos que tem para 

facilitar a criação, a acumulação, a transformação, distribuição e o uso de 

conhecimento com qualidade. Trabalhar de forma inteligente para Wiig, significa que 

o conhecimento mais relevante e de alta qualidade possível será aplicado melhor e 

em número de diferentes maneiras. O benefício da descrição clara e detalhada de 

como a memória organizacional é posta em uso gera valor para indivíduos, grupos e 

para toda a organização. 

2- McElroy apud Dalkir (2005) descreve o processo de produção e 

integração do conhecimento, com uma série de feedback para memória 

organizacional, crenças, reinvindicações e ambientes de processamento de negócios. 

O autor lembra que o conhecimento organizacional é mantido subjetivamente nas 

mentes dos indivíduos e grupos e objetivamente em formas explicitas, e que, juntos, 

abrangem a base de distribuição do conhecimento na organização. As maiores forças 

desse ciclo consistem na clara descrição de como o conhecimento é avaliado e como 

uma decisão consciente é feita, se será ou não integrada à memória organizacional. 

3- Bukowitz e Williams apud Dalkir (2005) descrevem como a organização 

gera, mantém e distribui de forma estratégica o estoque de conhecimento para criar 

valor. Nessa estrutura, o conhecimento é construído em repositórios de 

conhecimentos, relacionamentos, tecnologia da informação, infraestrutura de 

informação, infraestrutura de comunicação, conjunto funcional de conhecimento, 

processo de know-how, capacidade de resposta ambiental, inteligência 

organizacional, fontes externas, entre outros. Esse ciclo apresenta duas fases críticas: 

a implementação de um novo conhecimento – conteúdo da aprendizagem – e a 

decisão de manter ou alienar a organização deste.  

4- Meyer e Zack apud Dalkir (2005) observam que o ciclo de GC é derivado 
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de um trabalho no desenho e no desenvolvimento de produtos de informação. É 

proposto que a pesquisa e o conhecimento sobre o desenho de produtos físicos possa 

ser levada para o campo intelectual e sirva como base para o mesmo. Tal abordagem 

consiste principalmente na criação de um alto valor agregado de produto, em cada 

estágio do processo do conhecimento, bem como na interface entre cada um dos 

estágios que estão esboçados para ser integrados e padronizados. Os processos 

estão compostos de tecnologias, instalações e processo para fabricação de produtos 

e serviços. O conteúdo de informação são os dados mantidos no repositório, que 

fornecem a construção de blocos para os produtos de informação resultantes, além 

do conteúdo ser único para cada tipo de negócio ou organização.  

Analisando de forma detalhada os processos dos ciclos de GC sob a ótica dos 

autores mencionados, Dalkir (2005) combinou os diferentes estágios dos ciclos e 

construiu o Ciclo Integrado de GC, com as seguintes etapas: 1. Captura, Criação, 

Contribuição do conhecimento; 2. Filtragem, Seleção do conhecimento; 3. Codificação 

do conhecimento; 4. Refinamento do conhecimento; 5. Acesso do conhecimento; 7. 

Aprendizado do conhecimento; 8. Avaliação do conhecimento e 9. Reuso/descarte do 

conhecimento. Dalkir (2005) lembra que, as lições aprendidas e as melhores práticas 

descobertas permitirão que as companhias nivelem seus ativos de conhecimento, 

arquitetem, desenhem e implementem para gerar novos conhecimentos. A autora 

adverte que é importante entender os diferentes estágios do gerenciamento do 

conhecimento por meio do ciclo de GC, porém isso não é suficiente, pois é preciso 

gerenciar o conhecimento e ter um princípio organizacional – uma estrutura que 

classifique os diferentes tipos de atividades e funções necessárias para monitorar todo 

conhecimento relacionado ao âmbito interno e externo da organização.  

Para finalizar, o Ciclo Integrado de GC de Dalkir (2005) tem início com a 

Captura e criação de conhecimento referentes à identificação e codificação de 

conhecimento interno e know-how da organização ou do que é relevante do ambiente 

externo. No compartilhamento e disseminação, é realizada uma avaliação do 

conhecimento que foi capturado e criado, correspondente à contextualização do 

conteúdo, em que é feito um alinhamento entre o conhecimento e seus usuários, de 

forma que contribua para os membros de toda a organização. Por último, a fase da 

Aquisição e Aplicação valida e avalia o conhecimento relevante, que será inserido no 

armazenamento, na prática das atividades das pessoas e na organização. A Figura 1 

apresenta o processo do Ciclo Integrado do Conhecimento, elaborado por Dalkir 
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(2005): 

 

Figura 1 - Ciclo Integrado do Conhecimento 

 
Fonte: Dalkir (2005, p. 54). 

 

O conhecimento organizacional, ao longo do tempo, evoluiu para um 

entendimento mais abrangente, assim observou-se que não se gerencia o 

conhecimento, mas sim o ambiente onde ele é criado, as ferramentas, os métodos e 

metodologias que possibilitam sua concepção, compartilhamento e difusão 

(STRAUHS et al., 2012). Estudos mostraram que a capacidade de aprendizagem 

organizacional tem um efeito positivo no desempenho da inovação, a qual requer o 

compartilhamento do conhecimento entre os indivíduos dentro da organização 

(GOMES; WOJAHN, 2017).  

O conhecimento e a inovação são conceitos que caminham juntos e 

alinhados, mas o processo de combinação dessas diferentes considerações ocorre 

sob condições de incerteza para as organizações (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Nesta perspectiva, a estratégia e a cultura da empresa devem ser transmitidas de 

maneira clara para todos, de forma individual, em grupos e em parcerias com outras 

instituições (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

O conhecimento e a informação, para Strauhs et al. (2012), têm papel 

relevante no contexto técnico, econômico e social das empresas, pois são 

fundamentais em todas as etapas do processo de inovação no que se refere à geração 

e seleção de ideias, escolha de recursos mais adequados, na gestão de projeto e no 

aprendizado organizacional. Para Strauhs et al. (2012), o problema não é encontrar 

informação, mas sim o tipo certo que atenda às necessidades da empresa em um 

dado momento. Davenport e Prusak (2003) ressaltam que as organizações focam 
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mais na dominação da transação de dados e menos na transformação destes em 

informação e conhecimento. Nesse sentido, os autores observam que existe um alto 

investimento em tecnologia da informação (TI), de forma desproporcional ao 

investimento nas pessoas que realizam essa transformação e que agregam valor à 

empresa.  

Davenport e Prusak (2003) advertem que o conhecimento está nas pessoas 

e, com isso, traz toda complexidade e imprevisibilidade humana. Apesar de ser 

comumente visto como ativo concretamente definível, é mais difícil de ser identificado, 

por ter a possibilidade de ser tanto um processo quanto um ativo.  

 

Conhecimento é uma mistura fluida de experiências condensadas, 
valores, informação contextual e insight experimentado, a qual 
proporciona uma estrutura para avaliação e a incorporação de novas 
experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos 
conhecedores. Nas organizações, costuma estar embutido não só em 
documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, 
práticas e normas organizacionais (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 
6). 

 

 Segundo Teixeira e Castro (2015), o conhecimento é o ativo mais importante 

da organização, por representar a fonte de origem das ideias de inovação e do 

aprimoramento de tecnologias. Os autores lembram que o conhecimento é resultante 

da interpretação das informações, sendo reconhecida sua existência sob as formas 

explícitas e tácitas. A forma explicita pode ser facilmente armazenada e é mais fácil 

de compartilhar e transferir; a tácita está associada aos indivíduos ou a grupos de 

indivíduos, sendo o resultado de interpretação das informações por meio de suas 

experiências e vivências, ou seja, esse conhecimento se encontra arquivado no 

cérebro dos indivíduos, é único, intangível e difícil de ser transmitido (TEIXEIRA; 

CASTRO, 2015).  

Terra (2005) observa que, o conceito do conhecimento tácito tem um papel 

relevante para explicar assuntos complexos que podem ser prejudicados quando se 

busca compreendê-lo de forma puramente racional. Ou seja, é importante não perder 

o foco do aprofundamento sobre o tema em questão e no todo. Isso só acontece 

quando a realidade é interiorizada e todos os detalhes readquirem seu significado e 

seus fatos relacionados. Terra (2005) também lembra, que a tese de Polanyi rejeita 

qualquer noção de conhecimento absolutamente objetivo, inclusive das ciências 

naturais, por envolver o conhecimento tácito na formulação de todas as teorias. 



26 
 

 Davenport e Prusak (2003) advertem que os pontos fortes dos 

conhecimentos que agregam valor à maioria dos produtos e serviços se baseiam em: 

know-how técnico, projeto de produto, apresentação de marketing, entendimento do 

cliente, criatividade pessoal e inovação, além de velocidade, complexidade, senso 

histórico e de contexto, discernimento e flexibilidade, fatores necessários no contexto 

atual competitivo e continuamente dinâmico. Para Zambanini et al. (2016) a inovação 

e o conhecimento estão entre os elementos centrais da dinâmica e do crescimento da 

competitividade de nações, regiões, setores, organizações e instituições, que 

contribuem para melhor entender o processo de inovação, o qual é caracterizado e 

influenciado por formatos institucionais e organizacionais.  

No que tange ao conhecimento, Takeuchi e Nonaka (2008), ressaltam que o 

conhecimento está estruturado em duas dimensões: a epistemológica e a antológica. 

A primeira diz respeito ao conhecimento tácito e ao conhecimento explícito. O 

conhecimento tácito é pessoal e específico a um contexto, o que o torna difícil de ser 

formalizado e comunicado. Já o explícito ou codificado é transmitido por meio da 

linguagem formal e sistemática. Para os autores, o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito não são totalmente separados, mas entidades que se 

complementam mutuamente. Quanto à dimensão antológica, Takeuchi e Nonaka 

(2008) a consideram como o conhecimento que é criado apenas pelos indivíduos. A 

organização não pode criar conhecimento. Ela pode apoiar indivíduos criativos ou 

ainda proporcionar um ambiente favorável à criação do conhecimento organizacional. 

Para esses autores, o conhecimento deve ser entendido como um processo que 

amplia o que é gerado pelos indivíduos dentro da organização, como parte da rede de 

conhecimento que interage, expande e cruza os níveis e os limites de comunicação 

intra e interorganização. 

O conhecimento passou a ser considerado na literatura como um ativo de 

vantagem competitiva nas organizações. Por outro lado, Nonaka e Takeuchi (1997) 

questionam as teorias econômicas e organizacionais, no sentido em que não 

conseguem construir uma síntese para a criação do conhecimento, por acreditarem 

que o conhecimento tácito é composto de duas dimensões: uma técnica (know-how) 

e outra cognitiva, que compõe modelos mentais, crenças e percepções, além de 

considerarem insights, intuições, ideais, valores, emoções, imagens e símbolos, que 

são criações inerentes às pessoas (PIRES, 2017; TERRA, 2005).  

As empresas inovam e obtêm vantagens competitivas de acordo com Strauhs 
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et al. (2012), quando gerenciam de forma integrada as informações de que dispõem, 

quando as pessoas são orientadas e aprendem a utilizá-las de forma eficaz. Para os 

autores, a produção do conhecimento tem como sujeito as pessoas que integram 

novas informações à sua experiência e produzem outras, assim como o uso do 

conhecimento é influenciado pela cultura pessoal, pela organização e pelas 

características do contexto do negócio. 

 

2.2 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

 

Transformar conhecimento em ativo de valor para a organização é 

apresentado na literatura como um processo que requer experiência e conhecimento 

especializado, que deve ser formalizado, distribuído, compartilhado e aplicado por 

meio de métodos estruturados e fundamentados. A transferência de conhecimento é 

um procedimento complexo que ocorre nas organizações, seja de forma gerenciada 

ou não. No entanto, é necessário estabelecer estratégias para buscar conhecimento 

externo, transformá-lo e disseminá-lo na organização, com foco na melhoria do seu 

desempenho, na sua vantagem competitiva e na maximização da sua capacidade 

inovadora (CLARI, 2010; AQUINO; CASTRO, 2017).  

 Hansen, Norhira e Tierney (1999) estudaram estratégias para gerenciar o 

conhecimento e observaram que existem duas vertentes estratégicas, que 

denominaram de codificação e personalização. Para os autores, a organização deve 

escolher uma dessas estratégias na gestão do conhecimento. Na estratégia de 

codificação, o conhecimento é armazenado em sistema de informação, após passar 

por um processo de padronização e estruturação. A localização acontece por meio de 

uma indexação, que pode ser distribuída para toda organização. Pascoal (2011) 

ressalta que a empresa que utiliza essa estratégia tem na sua reutilização seu 

principal objetivo, porém não incentiva a customização de seus produtos e serviços 

às características dos clientes. Quanto a estratégia de personalização, Hansen, 

Norhira e Tierney (1999) lembram que a relevância está na transmissão do 

conhecimento tácito entre as pessoas, assim a forma de armazenamento do 

conhecimento se realiza de maneira menos concreta. Nessa estratégia, a empresa 

utiliza ferramentas que possibilitam o contato das pessoas com os subsídios 

relacionados aos trabalhos realizados e que servem para ajudar outros funcionários 

em atividades e dificuldades futuras.     
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Para Dornelas (2010), a codificação diz respeito ao conhecimento explícito 

que é armazenado em bases de dados e sistemas de informações e que pode ser 

acessado e reutilizado por qualquer pessoa na organização. A personalização está 

relacionada ao conhecimento tácito que está concentrado na mente das pessoas, que 

o desenvolvem e o transferem por meio do contato direto com outra pessoa. A escolha 

da melhor estratégia pode ser feita após responder às seguintes perguntas: 1) A 

organização oferece produtos customizados ou padronizados? 2) A organização 

oferece produtos maduros ou inovadores? e 3) As pessoas na organização dependem 

de conhecimento tácito ou explícito? Dornelas (2010) salienta que, apesar das 

organizações produzirem produtos padronizados, é preciso levar em consideração 

sua variedade de aplicação e que o uso do conhecimento codificado será limitado. Os 

produtos inovadores requerem estratégias de personalização, assim como se o 

conhecimento tácito for mais utilizado na resolução de problemas, será mais 

adequado à estratégia personalizada.  

Fernandes (2008) adverte que todas as organizações aprendem 

espontaneamente, porém as que realmente atingem a alavancagem do conhecimento 

são as que estabelecem mecanismos sistemáticos de gerenciamento do aprendizado. 

O grande desafio para as organizações, segundo os referidos autores, é entender o 

que significa aprendizagem, como ela acontece no indivíduo e como ocorre a 

transferência dessa aprendizagem na organização, para que se possa gerenciar, 

estimular e direcioná-la para criar uma estratégia de uma cultura organizacional que 

favoreça a inovação.  

Gomes e Wojahn (2017) apontam que a inovação requer dos indivíduos 

adquirir e compartilhar conhecimento. Assim, as organizações necessitam 

desenvolver mecanismos e práticas que apoiem ou promovam a criação desse 

conhecimento. Para os autores, esses mecanismos incluem socialização, 

internalização, externalização e práticas de gerenciamento que estabeleçam um clima 

condutor ao aprendizado. Gomes e Wojahn (2017) observaram também que a 

capacidade de aprendizado organizacional influencia a performance de inovação das 

MPE, contudo a influência do aprendizado no desenvolvimento organizacional não se 

mostrou significativa. A relação entre a aprendizagem e a performance de inovação 

indicou que o desenvolvimento de um novo produto e processo é influenciado por 

fatores que facilitam o aprendizado na organização, os quais são essenciais para 

obter tolerância para ambiguidade, incertezas e enganos. Além disso, os autores 
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lembram que a geração de novas ideias e sugestões de funcionários precisa ser 

respondida e tratada na organização. Igualmente, no ambiente de competição em que 

as organizações estão inseridas, a inovação não deve ser vista como uma opção, e 

sim como condição de sobrevivência.  

A transferência de conhecimento envolve vários fatores, tais como: o contexto 

e o tipo de conhecimento; as características dos sujeitos envolvidos no processo de 

transmissão e a absorção do conhecimento; as características do ambiente onde 

estes acontecem; e, por fim, a infraestrutura organizacional que disponibiliza e facilita 

todo o processo (TERRA, 2005). Alguns tipos de conhecimento são difíceis de ser 

transferidos, segundo Terra (2005), por esses dependerem dos anos de experiência 

e/ou estudos que os tornam abstratos e intuitivos. Por outro lado, há os tipos que são 

explicitamente representados e possíveis de transmissão por meio de sistemas de 

informação, colocados em produtos, fórmulas e processos. Porém, todos só 

acontecem por meio da ação dos indivíduos, do contexto em que estes se encontram 

e na convivência e no diálogo entre os detentores do conhecimento. 

Nas organizações, a transferência de conhecimento também ocorre por meio 

formal em uma ação prevista e intencional, assim como as que acontecem no dia a 

dia, de maneira informal, entre os empregados (HARO et al., 2014). Quando a 

organização estimula a transferência de conhecimentos entre os indivíduos, segundo 

Haro et al. (2014), melhora as capacidades individual e da equipe de trabalho, estimula 

a criação de novos conhecimentos e a melhora da capacidade de atuação dos 

empregados. No entanto, estudos apontam que a transferência de conhecimento não 

significa compartilhar tudo que se sabe com o receptor, por estar envolvido nesse 

processo o conhecimento tácito como a prática e a experiência dos indivíduos. Haro 

et al. (2014) advertem sobre a importância das interações sociais e das comunidades 

de práticas como ferramentas de transmissão de conhecimento.  

O conceito de comunidade de práticas foi introduzido na literatura por Leve e 

Wagner como forma de redes sociais de conhecimento, em que os participantes 

compartilham conhecimentos, crenças e interesses. Elas podem ser organizadas 

pelas empresas, mas mantêm a informalidade entre os participantes para permitir o 

intercâmbio de conhecimento tácito. Existem comunidades de práticas de várias 

formas: eletrônicas, presenciais, de compartilhamento de melhores práticas, entre 

outras, que têm como foco abrir espaço para uma cultura centrada no conhecimento, 

na aprendizagem e na implementação da gestão do conhecimento (HARO et al., 2014; 
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DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

Além disso, Terra (2005) ressalta que, o conhecimento está disseminado por 

toda a organização, seja na cabeça das pessoas nas suas múltiplas habilidades e 

competências, seja nos documentos, nos arquivos digitais pessoais, nos 

departamentais e nos corporativos. Assim, as empresas que buscam fortalecer os 

processos de transferência de conhecimento estão investindo em estruturas humanas 

e de informática para possibilitar o mapeamento, a classificação, a organização, a 

validação e a disseminação de informações, conhecimentos e competências. 

Segundo Terra (2005), as organizações estão utilizando várias ferramentas e métodos 

para otimizar esse processo, tais como: portais corporativos, comunidades virtuais, 

gestão de documentos e programas corporativos de treinamentos offline e online.  

Outro estudo sobre a transferência de conhecimento que utilizou ferramentas 

e métodos para melhorar o processo de trabalho de seus funcionários é apresentado 

por Frerichs et al (2012) em pequenas empresas – uma de processamento de aço 

alemã e outra de construção holandesa. Essas empresas adotaram uma solução 

“porta aberta”, baseada em trabalhadores mais velhos, e jovens que trabalhavam em 

dupla, durante o projeto e em sua atividade comercial. Na empresa alemã, a 

transferência de conhecimento é apoiada organizacionalmente, sendo colocado um 

funcionário na frente do outro, e ambos os funcionários vão juntos para atender os 

clientes. Já na empresa holandesa, a transferência de conhecimento inclui passar 

conhecimento sobre o manuseio da maquinaria nova para o funcionário mais velho e 

para levar adiante o conhecimento, de uma específica renovação técnica, de um 

antigo para um jovem.  

A esse respeito, Nonaka e Takeuchi (1997) advertem que o aprendiz trabalha 

com o seu mestre e a aprendizagem é realizada por meio da observação, da imitação 

e da prática, além de apontarem a importância da interação pessoal para possibilitar 

a transferência de conhecimento e a experiência como ganho entre as partes 

envolvidas no processo de aprendizagem.  

Em uma companhia de consultoria sueca, o exemplo de aprendizado 

continuado, com um plano de desenvolvimento pessoal, é estabelecido para cada 

empregado em conjunto com seu superior. O treinamento é realizado em 14 dias de 

trabalho por ano, com pequenos bônus para funcionários que cumprem seus planos. 

A empresa também desenvolve uma ferramenta de acordo com a companhia para o 

desenvolvimento de competências, chamado laboratório de aprendizagem. A nova 
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equipe também pode acessar o programa de talentos que ajuda na construção de 

competências e experiências (FRERICHS et al., 2012). 

Nesse sentido, quando o treinamento é estruturado e aplicado com foco na 

transferência de conhecimento tácito, utilizam-se métodos mais personalizados, no 

caso do uso de coaching e mentoring, em que é exigido mais contato entre as pessoas 

e mais tempo para o desenvolvimento do processo de aprendizagem (PASCOAL, 

2011).  

Em estudo realizado nos Estados Unidos, por Baird, Davidson e Mathiassen 

(2017), com dez pequenas empresas no setor saúde, sobre o processo de 

incorporação de tecnologia em práticas organizacionais, num período de quatro anos 

e com a metodologia de pesquisa-ação. Os autores observaram que é desafiador a 

assimilação de tecnologias complexas para as pequenas empresas, pelas restrições 

de recursos financeiros, pela falta de tempo e dedicação dos médicos. Eles utilizaram 

o modelo de assimilação de registro eletrônico de saúde para facilitar a troca de dados 

entre os médicos nas práticas de trabalho e na melhoria da produtividade 

organizacional. Nos Estados Unidos, a falta de recursos para práticas nas pequenas 

empresas de saúde é uma restrição relevante na assimilação eletrônica de registros 

de saúde (EHR), que, para Baird, Davidson e Mathiassen (2017), historicamente 

apresentou baixo uso, mesmo com o fornecimento de recursos externos, como 

financiamento ou treinamentos. Os autores também lembram que são os médicos que 

devem decidir seu próprio tempo e dedicação para assimilar essas tecnologias 

complexas. O estudo mostrou que os fatores que influenciam a adoção organizacional 

da tecnologia da informação em saúde estão relacionados com a conscientização, a 

implementação e a assimilação, os quais requerem um processo deliberado e 

contínuo de aprendizado e experimentação para que a organização realize 

plenamente os benefícios planejados e esperados na comunicação entre os médicos 

e, consequentemente, para o tratamento dos pacientes.   

Outro exemplo de transferência de conhecimento em organizações de saúde 

é apresentado no estudo realizado no Canadá por Wilson et al. (2010). Nesse estudo, 

foi desenvolvida uma estratégia para transferência e troca de conhecimento em 

organizações baseada na comunidade que ajudasse a vincular evidências da 

pesquisa à execução de ações. Para o autor, o envolvimento da comunidade nas 

atividades do sistema de saúde pode ser encontrado em várias estratégias da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), tais como a declaração de saúde para todos 
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no século XXI e as cidades saudáveis que promovem a participação intersetorial das 

comunidades.  

Wilson et al. (2010) notaram que, pesquisas conduzidas pela comunidade são 

fonte útil de evidências de pesquisa para organizações que têm como base 

informações obtidas na comunidade, e que pesquisas participativas são comumente 

usadas na literatura, como uma abordagem para lidar com os complexos problemas 

de saúde, sociais e ambientais que em sua análise, planejamento de programas 

auxiliam na prestação de serviços. Desse modo, as evidências de pesquisas 

produzidas pela incorporação de prioridades locais conduzem a eficácia dos esforços 

de planejamento e a reforma do sistema de saúde, que pode ser potencialmente 

melhorado, poupando o tempo e o dinheiro em benefício de seu público-alvo.   

A transferência de conhecimento apresenta um caminho de múltiplas 

possibilidades para o desenvolvimento do conhecimento organizacional, em razão da 

interdisciplinaridade, que é apontada nos estudos, das ferramentas, dos modelos e 

das práticas que foram desenvolvidos no contexto das organizações, com o apoio de 

tecnologias de informação e comunicação. Contudo, o conhecimento começa com os 

saberes das pessoas e com o que é possível ser transmitido, compartilhado e 

armazenado para que se transforme no capital intelectual organizacional e na 

aprendizagem significativa para todos os indivíduos envolvidos no processo de 

implementação das práticas ou ferramentas numa organização, seja ela pública, 

privada, escolar ou mesmo uma empresa prestadora de serviços hospitalares. Enfim, 

cada cultura, cada contexto organizacional exige um estudo cuidadoso de qual 

ferramenta é mais adequada, qual prática é compatível com a realidade dos 

funcionários e gestores, mas o que foi ressaltado nos estudos é que as tecnologias 

da informação auxiliam no processo de transferência de conhecimento. O fundamental 

é a disponibilidade das pessoas em tocar suas experiências e seus conhecimentos, o 

apoio da alta gestão, o compromisso de todos com o aprendizado (DAVENPORT; 

PRUSAK, 2003; TERRA, 2005; FERNANDES, 2008). 

 

2.2.1 Práticas e Ferramentas de Transferência do Conhecimento 

 

Estudos sobre transferência de conhecimento mostram grande variedade de 

práticas, ferramentas de gestão que foram utilizadas por vários tipos de organizações. 

Em termos de práticas, são usadas as que os trabalhadores de diversos grupos 
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profissionais empregam para facilitar a aprendizagem, para segurança e controle de 

risco no trabalho, práticas sociais de cooperação em ensino e pesquisa e práticas 

estratégicas em organizações hospitalares, empresas do setor de construção civil, 

instituições de ensino e organizações públicas e privadas. No geral, a transferência 

do conhecimento é utilizada como passagem do conhecimento entre os sujeitos do 

processo, na relação das empresas com as universidades, na percepção dos sujeitos 

do conhecimento buscado e internalizado, como forma de educação continuada e auto 

aprendizado. A inovação trazida de melhores práticas externas, de ferramentas de 

gestão para melhoria dos processos internos, como também no fluxo de informação 

da universidade e redes entre os vários atores. Os exemplos de uso de ferramentas e 

de práticas são apresentados nos seguintes estudos realizados pelos pesquisadores 

de diferentes contextos e organizações.  

Baggio e Wagner (2016) analisaram como pequenas e médias empresas 

(PMEs) brasileiras utilizam práticas colaborativas de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) no processo de inovação aberta (IA). A investigação teve como foco as práticas 

colaborativas de P&D que são usadas por essas empresas. O estudo concluiu que os 

principais motivos para adoção dessas práticas estão relacionados a fatores de 

caráter individual em conjunto com fatores institucionais e estratégicos. 

Gregorc (2015) apresenta as práticas realizadas com os profissionais de 

saúde e os trabalhadores de outros grupos profissionais do Centro de Transfusão de 

Sangue da Eslovênia (BTC) que foram consideradas como condição fundamental para 

o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, competências e a motivação 

educacional dos empregados. Além dos motivos internos, também existem fatores 

externos que influenciam a motivação educacional. A análise apresenta motivos e 

barreiras na formação de médicos, enfermeiros, funcionários dos laboratórios e 

serviços de apoio. O autor lembra que com novas formas de educação é possível 

racionalizar os processos educacionais e motivar os funcionários para a 

autoaprendizagem e para transferir seus conhecimentos para os outros. 

Doin (2016) buscando ampliar o conhecimento da relação entre universidade-

empresa-governo, investigou a governança colaborativa da Hélice Tríplice. O método 

de pesquisa foi o estudo de caso sobre a parceria para a concepção e execução do 

Programa de Cooperação Educacional, para a transferência de conhecimento em 

tecnologia naval, que envolve o governo do Estado do Espírito Santo, uma subsidiária 

de Estaleiro, um Instituto Federal de Ensino e um Instituto Politécnico Internacional. A 
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autora observou que a governança colaborativa ocorre de maneira satisfatória, mas 

fragmentada por estar concentrada na alta gestão. Por outro lado, pode verificar que 

os resultados intermediários alcançados ao longo da parceria mostraram uma maior 

aproximação entre os gestores do Instituto Federal de Ensino e da Subsidiária do 

Estaleiro, assim os laços estabelecidos fortaleceram a relação de confiança e o 

entendimento dos problemas identificados e soluções conjuntas que serviram de 

exemplo para outras parcerias.  

Dannenhauer (2016) buscou responder as seguintes perguntas: Quais 

dimensões da qualidade de serviços influenciam a percepção dos usuários do plano 

de saúde, SUS e particular, sobre a qualidade do serviço de saúde? E qual a influência 

da qualidade percebida sobre a satisfação geral dos usuários? O método utilizado foi 

o qualitativo, descritivo e exploratório, de corte transversal e survey. A definição da 

amostra foi por acessibilidade, composta por 436 usuários dos serviços de consulta 

médicas da cidade de Blumenau-SC. O questionário foi construído por 49 questões, 

agrupados em perfil, dimensões da qualidade, percepção geral de qualidade e 

satisfação. Com base nas diretrizes teóricas fornecidas pela literatura, foram usadas 

as seguintes dimensões: Estrutura, Competência Técnica, Empatia, Relação Médico-

Paciente e Acesso. De acordo com os dados da amostra, a autora observou que a 

Competência Técnica foi a principal responsável pela percepção de qualidade dos 

usuários dos serviços de Saúde e a Estrutura foi a dimensão menos influente. No 

Sistema Único de Saúde o acesso é a dimensão mais influente e Competência 

Técnica foi a menos influente. Nos serviços providos de Planos de Saúde, a 

Competência Técnica é a dimensão mais importante e a Empatia possui a menor 

influência. Nos serviços Particulares, a dimensão mais importante foi a Competência 

Técnica e a dimensão menos influente foi o Acesso. As dimensões de qualidade que 

mais diferenciam os tipos de serviço em Saúde estão relacionadas a estrutura, 

competência técnica e acesso, de forma que enquanto o acesso tem mais influência 

na percepção de qualidade dos usuários do SUS, as dos usuários de serviço de plano 

de saúde e particular estão relacionados a Competência Técnica. 

Oliveira e Segatto (2009) propuseram um esboço teórico que considere a 

estrutura da tecnologia, a relação entre transferência de tecnologia, transferência de 

conhecimento (tecnológicos ou não) e práticas sociais provenientes do uso das 

tecnologias no âmbito organizacional. O papel das práticas sociais na utilização das 

tecnologias no cotidiano dos indivíduos nas organizações, mostrou que a análise 



35 
 

realizada por esse modelo representa uma contribuição teórica para estudos de 

práticas sociais, campo nos estudos organizacionais e melhor entendimento da 

relação entre tecnologia e instituições. 

Piet (2017) apresenta os principais desenvolvimentos relativos à inovação nas 

universidades em nível macro. Além de descrever as principais tendências, mudanças 

na governança das universidades e a transformação das universidades em atores 

organizacionais. O estudo observou que as universidades estão se transformando em 

instituições competitivas e fazem parte integrante dos sistemas de inovação regionais, 

nacionais e globais. Assim como estão se tornando entidades autônomas definindo 

suas próprias declarações de missão. Segundo o autor, a evolução cultural da 

produção de conhecimento envolve articulação social e transmissão de conhecimento. 

O autor adverte que as culturas da maioria das organizações e instituições 

corporativas, industriais e nacionais, misturam diferentes formas transacionais, de 

modo que a ordem institucional resultante deve ser descrita como uma configuração 

que combina mercados, burocracia e a cultura organizacional. 

Pinto (2009), por sua vez, analisa três ramos das variedades do capitalismo 

para encontrar caminhos que demonstrem como estas teorias olham a transferência 

do conhecimento. O objetivo é apresentar como o ambiente institucional condiciona 

de forma central os processos inovadores. O foco do artigo reside nas teorias sobre 

inovação e transferência de conhecimento entre a universidade e a empresa e da 

importância dos vários atores e instituições no processo de inovação.  

 Kronbauer (2015) investigou o fluxo de conhecimento em projetos conjuntos 

entre universidades e empresas instaladas em um parque tecnológico. O estudo foi 

realizado por meio de entrevistas semiestruturadas com professores (pesquisadores) 

da universidade responsáveis pelos projetos conjuntos e posteriormente entrevistas 

com os gestores de P&D (pesquisa e desenvolvimento) das empresas instaladas no 

TECNOPUC. A autora observou que o benefício de o parque tecnológico estar 

próximo da universidade favoreceu a interação, e estimulou a comunicação entre os 

atores. Como também, foi notado o fato de os gestores das empresas serem os 

estimuladores do fluxo de conhecimento, por meio de demandas próprias para o 

desenvolvimento de novas tecnologias, ou por soluções para problemas encontrados 

nos seus processos de P&D, que as empresas possuem internamente, e que nem 

sempre interagem com a universidade em busca de parcerias. Além disso, foi 

ressaltado pela autora que os pesquisadores (professores da universidade) possuem 
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muitos projetos em conjunto com empresas de fora do parque e que o governo tem 

estimulado a interação entre os atores.  

Pereira et al. (2009) mostraram como está estruturado o processo de 

cooperação entre a Universidade e o setor empresarial em níveis mundiais. Os 

autores propuseram diretrizes para implementação e fortalecimento do processo de 

cooperação nas universidades latino-americanas. Os resultados do estudo apontam 

que a transferência de conhecimento é uma prática cotidiana nas universidades da 

Ásia, da Europa e da América do Norte. O modelo de uma universidade mais aberta, 

interativa e empreendedora, em todas as formas de atuação, para os pesquisadores 

consolida a máxima acadêmica de que a universidade só poderá cumprir seus 

princípios e finalidades se tiver autonomia para conduzir, sistematizar e disponibilizar 

para sociedade os resultados de suas pesquisas e projetos educacionais. Dessa 

maneira é proposto a criação de uma Agência de Inovação Tecnológica, como agente 

na interface desse novo modelo de universidade alinhada com as necessidades da 

sociedade.   

Santos (2012) analisou fontes que as empresas do setor metal-mecânico do 

Grande ABC, participantes do Projeto APL (Arranjo Produtivo Local) utilizam para 

obtenção de conhecimento e da importância do projeto APL neste processo. Os 

resultados da pesquisa mostraram que os gestores da Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Grande ABC avaliaram que as principais fontes de conhecimento 

dessas empresas são fornecedores e prestadores de serviços. O autor observou que 

a principal fonte de conhecimento utilizada pelas empresas do estudo consta: as 

empresas de consultoria, seguida de conhecimentos internos como a experiência 

profissional do gestor ou dos colaboradores, o conhecimento adquirido com as 

tecnologias implantadas que foi considerado importante para a maioria das empresas. 

Porém, a participação do projeto APL do setor como apoio na obtenção de 

conhecimento foi classificada como baixa, porque a maioria das tecnologias 

implantadas foram anteriores à existência do APL.  

Lopes (2009) teve como objetivo identificar os recursos de Tecnologia da 

Informação que possibilitam a transferência de conhecimento entre os profissionais 

de TI. O estudo foi realizado com base na revisão bibliográfica e em pesquisa de 

campo feita junto aos alunos de tecnologia da informação que atuam em consultorias 

para o desenvolvimento de software aplicativos. A autora notou que esses 

profissionais fazem uso de ferramentas de internet para transferência de 
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conhecimento, tais como: e-mail, fóruns de discussão, portais corporativos, msn, 

Skipe. Além de trocas de informações entre participantes das equipes de 

desenvolvimento e comunidades de prática que são formados em espaços físicos de 

convivência.    

Lortie et al. (2015) investigaram os trabalhadores de piso flexível (trabalhador 

terceirizado para colocação de pisos laminados), de micros negócios. Esse setor 

enfrentou dois maiores desafios relacionados a força de trabalho: manter uma força 

de trabalho envelhecida, atrair e reter novos. Em ambos os casos, a questão da gestão 

do conhecimento e transferência foi considerado elemento central e o 

desenvolvimento de website foi visto como uma solução eficaz. Os autores ressaltam 

que ferramentas de web devem ser vistas como apropriadas para capturar e circular 

conhecimentos. O estudo centra na saúde ocupacional e segurança desses 

profissionais. O website foi desenvolvido nessa perspectiva, como também para 

possibilitar um canal na construção e transferência de conhecimento. 

 Lyra (2009) teve como objetivo descrever como o processo de transferência 

de conhecimento tem sido utilizado pelos trabalhadores experientes, em duas 

empresas públicas. Na análise de conteúdo, a autora observou que quatro categorias 

surgiram desse grupo: a) Conversão de conhecimento: processos, entraves e 

condições facilitadoras; b) Relação entre cultura e a aprendizagem organizacional; c) 

As percepções do olhar maduro sobre relações, papéis, postura do aprendiz e 

processo de aprendizagem do aprendiz e d) Oportunidades geradas pelo 

conhecimento adquirido. A análise das dificuldades levantadas pelo estudo mostrou 

que a falta de estruturação relacionada aos processos de gestão de conhecimento é 

apontada pelos entrevistados como a mais relevante, na passagem de conhecimento 

informal, por ser feita por meio de métodos próprios de cada sujeito na passagem do 

seu conhecimento para o aprendiz. 

Artigos e trabalhos que foram investigados sobre a transferência de 

conhecimento mostram a relação entre sujeitos no âmbito empresarial, no sentido da 

troca de experiências e conhecimento, seja entre gestores e colaboradores, 

fornecedores, clientes, consultorias e entre empresários para o desenvolvimento local 

e regional. Os estudos apontam as universidades como atores integrantes do sistema 

de inovação e transferência de conhecimento e tecnologia, em nível regional, nacional 

e global. Além de notarem que o fluxo de conhecimento em projetos conjunto com 

universidades e empresas que estão instaladas em parques tecnológicos beneficiam 
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as empresas devido à proximidade com a universidade, a qual estimula o fluxo de 

conhecimento e desenvolvimento de novas tecnologias e parcerias entre os 

empresários que estão inseridos nesse ambiente. A transferência de conhecimento 

no âmbito interno das organizações é vista na passagem de conhecimento informal, 

por meio de métodos próprios de cada sujeito na relação do trabalhador experiente 

para o aprendiz.  

Resumidamente, entre as práticas e ferramentas utilizadas para a 

transferência de conhecimento estão: o uso de informações entre os sujeitos, no que 

diz respeito a troca de experiência e conhecimento, seja entre pares, gestores e 

colaboradores, fornecedores, clientes, profissionais especializados e consultores. O 

uso de ferramentas tecnológicas em parcerias com universidades, principalmente nas 

empresas que estão instaladas em parques tecnológicos que possibilita o fluxo do 

conhecimento e abertura de relações em rede e parcerias entre os atores. A utilização 

de website também possibilitou a construção de um canal de comunicação e 

transferência de conhecimento nas diversas organizações, como também o uso de 

ferramentas de internet para trocas de informações entre participantes de equipes que 

desenvolvem software e aplicativos e comunidades de práticas. Assim, a análise dos 

dados das entrevistas dos sujeitos envolvidos no processo de transferência de 

conhecimento, no âmbito do Programa ALI, terá como foco investigar quais 

ferramentas e práticas foram utilizadas pelos ALIs para levar conhecimento sobre o 

processo da gestão de inovação e como os empresários do setor saúde 

implementaram as melhorias de gestão e as inovações nos processos, produtos e 

serviços que estavam na estratégia do SEBRAE/Maringá para esse setor. 
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3 INOVAÇÃO 

 

O conceito de Inovação, segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005, p. 55) é:  

 

[...] a implementação de um produto (bem ou serviço) novo 
ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método 
de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de 
negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 
externas. 

 

A inovação está relacionada à habilidade em estabelecer relações, detectar 

oportunidades e conseguir proveito desse processo. Pesquisas apontam que a 

inovação não acontece somente na abertura de novos mercados, mas ela pode surgir 

com novas formas de servir a mercados já existentes, maduros e na melhoria de um 

produto existente. Além de não estar restrita aos produtos manufaturados, a inovação 

pode ocorrer no setor de serviços e no setor público e privado (TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2008).  

Investir em inovação sempre foi um fator chave para a competitividade 

organizacional. Para Barboza et al. (2015), a partir do século XXI, a disseminação de 

inovações fez aumentar a importância desse recurso, por causada concorrência cada 

vez mais acirrada e pelo encurtamento do ciclo de vida dos produtos. As constantes 

mudanças, segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008), favorecem as organizações, que 

conseguem mobilizar conhecimento, avanços tecnológicos e, ainda, gerar novidades 

em suas ofertas (produtos/serviços) e na maneira como criam e lançam produtos e 

serviços para o mercado em que atuam.   

A importância da discussão sobre a inovação é atribuída a Joseph 

Schumpeter, o qual observou que empresários, ao fazerem uso da inovação 

tecnológica, em seu produto/serviço ou em um novo processo, obtêm vantagem 

estratégica, realizando “lucros de monopólio”. Outros empresários, observando os 

resultados desse processo, tentarão imitá-lo, o que resultará em outras inovações e 

no aumento de novas ideias, causando a diminuição dos lucros de monopólio até que 

o equilíbrio seja alcançado. O ciclo será repetido por vários outros empresários, que 

reescreverão as regras do jogo. Schumpeter, além disso, mostrou que existe no 

processo de inovação a destruição criativa, uma constante busca pela criação de um 

novo produto/serviço que destrói velhas regras e cria ao mesmo tempo novas formas 

de se obter a lucratividade dos negócios (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008).    



40 
 

As empresas que não inovam, morrem, porque inovar é vital para sustentar e 

garantir o avanço dos negócios, além de ser fundamental para o surgimento de novos 

empreendimentos (CHESBROUGH, 2012). Porém, é um processo de extrema 

dificuldade de administrar. Empresas que operam em setores mais tradicionais da 

economia apresentam mais dificuldades para gerar ou implantar inovações, sobretudo 

quando se trata das micro e pequenas empresas tradicionais (MPE), o que aumenta 

a necessidade de políticas e intervenções públicas que contribuam e amenizem essas 

dificuldades (BARBOZA; FONSECA; RAMALHEIRO, 2015). 

A inovação é um tema que está em estudos e em debates, que mostram a 

relevância para o desenvolvimento econômico e social de vários países por meio de 

experiências, evidenciando a melhoria da qualidade dos sistemas de produção e o 

aumento da capacidade de competir no complexo contexto que envolve interações de 

diversos tipos e atores variados (TORRES-FREIRE; HENRIQUES, 2013). 

 

3.1 TIPOS DE INOVAÇÃO 

 

As inovações variam em escalas, natureza, grau de novidade, entre outros 

fatores, como também são várias as formas de organização inovadoras. Para Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008), mesmo assim é possível verificar algumas repetições no 

processo de inovação. No desenvolvimento de um novo produto de consumo, serão 

observados alguns sinais sobre as necessidades potenciais e as novas tecnologias, 

um conceito estratégico que mostrará novas opções e a concretização em produtos 

possíveis de serem lançados no mercado. As necessidades internas, como problemas 

no uso de um equipamento e novos meios tecnológicos, quando analisados seu 

mecanismo, podem fornecer elementos para o desenvolvimento de um conceito 

estratégico, além da identificação de uma alternativa existente ou a criação de uma 

nova.   

A inovação fechada, de acordo com Chesbrough (2012), está relacionada a 

forma tradicional de negócio, onde a inovação de sucesso era controlada e produzida 

dentro do ambiente interno das empresas. Como também, essas empresas 

realizavam todo o processo de pesquisa e desenvolvimento do produto 

(CHESBROUGH, 2012). Assim, as ideias eram geradas, desenvolvidas, construídas, 

comercializadas, distribuídas, assessoradas, financiadas e todo suporte para o 

sucesso era feito por uma equipe interna. 
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Essa forma de inovação pode funcionar em mercados em que a velocidade 

de surgimento das inovações é baixa e que lidar com os conhecimentos novos pode 

ser eficiente. Por outro lado, se as inovações forem em níveis mais frequentes e 

rápidos, desenvolver projetos de forma isolada pode aumentar o risco em 

investimentos em projetos que não terão, em logo prazo, viabilidade comercial 

(SLUSZZ et al., 2013). 

O modelo da inovação fechada caracterizava-se por fazer todo o processo 

internamente, já que os empresários não confiavam na qualidade, na disponibilidade 

e na capacidade das ideias dos concorrentes. Para Chesbrough (2012) a lógica que 

sustentava o pensamento da inovação fechada era a do conhecimento centrado no 

ambiente interno, para se criar alguma coisa, tudo deveria ser realizado internamente, 

das ferramentas e materiais a fabricação dos produtos, vendas, serviços e suporte. 

Também, não estava explícita em nenhum documento, porém era tacitamente 

entendida como a “maneira certa” e óbvia de inovar. Por isso, o autor apresenta as 

regras implícitas da inovação fechada:  

a) Precisamos contratar os melhores e mais brilhantes profissionais a fim 

de que tenhamos sempre, trabalhando conosco, os mais capazes da indústria;  

b) Para colocar novos produtos e serviços no mercado, precisamos 

descobri-los e desenvolvê-los por nossa conta;  

c) Sempre que fazermos a descoberta adequada, chegaremos ao mercado 

antes de qualquer eventual concorrente;  

d) A companhia que levar a inovação ao mercado em primeiro lugar 

normalmente será a vencedora;  

e) Se liderarmos a indústria em termos de investimento em P&D, 

certamente descobriremos as ideias melhores e mais úteis, e com isso seremos 

igualmente líderes no mercado; e  

f) Precisamos controlar nossa propriedade intelectual a fim de impedir que 

os concorrentes venham a lucrar com as nossas ideias.    

Estudos sobre a inovação apontam-na como um processo contínuo e 

dinâmico para renovação de produtos e serviços, não de forma isolada, mas que 

envolva aspectos do contexto organizacional e do mercado, de tal modo que a escolha 

de novas tecnologias possibilite para a organização uma estratégia com foco na 

promoção de um ambiente que ultrapasse o ambiente interno (SILVEIRA et al., 2016).  

Outro aspecto que foi observado em estudos do processo da inovação diz 
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respeito à dimensão da mudança e do grau de novidade de forma incremental ou 

radical. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) ressaltam que, na inovação incremental, as 

mudanças ocorrem basicamente centradas na melhoria de um processo, nas 

melhorias em componentes ou em novos componentes para sistemas existentes na 

empresa. Nas inovações radicais, ocorrem transformações na forma como os 

elementos são usados, que mudam além da base da sociedade, mudanças estas 

resultantes das tecnologias de comunicação, da informática e da biotecnologia, que 

foram inovadoras para o mundo.  

A inovação radical é vista por Tironi e Cruz (2008) como uma novidade 

tecnológica ou mercadológica que leva à formação de um novo mercado, como 

também pode acarretar na descontinuidade do mercado existente. Por outro lado, a 

inovação incremental pode ser definida como a que traz benefícios a produtos e 

processos já existentes, entre eles: características técnicas, utilizações e custos.  

Portanto, os autores ressaltam que a inovação incremental acrescenta novos pontos 

ao padrão anterior, capazes de diferenciar e melhorar um modelo existente. A 

inovação radical rompe ou encerra um paradigma para iniciar outro completamente 

diferente do que é conhecido.   

As inovações incrementais ocorrem quando as empresas tendem mais a 

buscar fontes de pesquisas informais ou fazer uso de uma tecnologia desenvolvida 

em outras empresas. Em contrapartida, as inovações radicais, segundo Duguet 

(2006), são mais propensas à busca de conhecimentos mais sofisticados, 

acompanhados por uma organização formal de base em pesquisa e desenvolvimento. 

Além disso, o autor ainda descreve que, na inovação incremental, ocorrem três tipos 

de mudanças: 1) melhorias significativas de um produto já existente; 2) o lançamento 

de um produto novo para a empresa, mas que não é novo para o mercado; e 3) 

melhoria significativa de um processo já existente. Já nas inovações radicais, podem 

ocorrer de duas formas: 1) o lançamento de um produto que é novo, tanto para a 

empresa quanto para o mercado e 2) implementação de um avanço do processo. 

Esses dois tipos de inovação são muito maiores do que os incrementais e, ainda, 

compartilham uma propriedade adicional em comum: são mais propensos a gerar 

vendas inovadoras, bem como gerar repercussões importantes, se comparadas a 

outras inovações 

Com a abertura dos mercados, a disseminação do conhecimento, os 

incentivos governamentais para o desenvolvimento e a competitividade para as 
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empresas, surge um novo processo de inovação que Chesbrough (2012, p.8) 

denomina como o paradigma da inovação aberta, que: 

 

[...] supõe que as empresas podem e devem usar ideias externas da 
mesma forma que usam ideias internas e caminhos internos e 
externos para o mercado à medida que as empresas buscam 
aperfeiçoar sua tecnologia. A inovação aberta combina ideias internas 
e externas em arquiteturas e sistemas cujos requerimentos são 
definidos por um modelo de negócio. O modelo de negócio utiliza tanto 
ideias internas quanto externas para criar valor, ao mesmo tempo em 
que define mecanismos internos para reclamar alguma parte desse 
valor. A inovação aberta supõe que ideias internas podem ser também 
levadas ao mercado por meio de canais externos, fora dos negócios 
normais da firma, a fim de gerar valor adicional.  

 

Para facilitar o entendimento sobre o assunto, Chesbrough (2012) elaborou 

um fluxo dos caminhos que a inovação aberta percorre, como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2 - Modelo de Inovação Aberta 

 
Fonte: Chesbrough (2012) apud Silva e Dacorso (2013, p. 260). 

 

O contexto de mudanças nas organizações foi evoluindo de forma rápida, 

influenciado pelos novos modelos de gestão, de negócios globais e de relações 

abertas em todas as formas de segmentos de mercados. Várias formas de inovação 

permitem que as empresas busquem e gerem valor para seus produtos e serviços de 

forma mais eficiente (TRENTINI et al., 2012).  

A infraestrutura da informação tem papel vital para a criação de valor e para 

a manutenção de redes de inovação. Os avanços tecnológicos exigem cada vez mais 

controle, coordenação e necessidade de manutenção da flexibilidade e estabilidade 

dessas redes. Nesse contexto de alta tecnologia em rede, surge o novo paradigma da 

inovação distribuída, a qual é realizada em torno de um bem comum, com a 

participação de muitas pessoas e, frequentemente, de forma voluntária. (TRENTINI et 
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al., 2012).    

A inovação distribuída enfatiza a colaboração entre indivíduos e empresas, 

que requer alto grau de conhecimento, divulgação, abertura e transparência nas 

tecnologias. Trentini et al. (2012, p. 97), observam que “Os incentivos monetários 

desempenham um papel coadjuvante. Essa colaboração muitas vezes depende da 

autosseleção dos participantes e das tarefas da auto-organização do sistema de 

produção”. O que caracteriza o modelo de inovação distribuída é o desenvolvimento 

de software, em que o processo de desenvolvimento de produto permite a distribuição 

de tarefas para quem queira participar, de forma colaborativa e voluntária. A 

característica marcante desse processo criativo é a independência e a liberdade dos 

atores envolvidos. Segundo Trentini et al. (2012, p. 97), “A organização não impõe um 

controle centralizado, visto que a inteligência não reside no seu centro, contudo a 

inovação reside principalmente na periferia”. Essa nova forma de inovação trabalha 

com alta tecnologia, a qual é incentivada a emergir em vários níveis e, sobretudo, 

trabalha em rede e em sistemas cada vez mais complexos para a melhoria do 

conhecimento dos colaboradores que fazem parte de uma plataforma aberta que é 

mantida por uma comunidade virtual. 

Em síntese, estudos constatados sobre o processo de inovação mostram a 

inovação como um algo sistêmico, de interações continuas e dinâmica entre vários 

atores e interações complexas entre o ambiente interno e externo das organizações. 

O Quadro 2 apresenta os conceitos abordados nesse estudo sobre os três tipos de 

inovação – Inovação Fechada, Inovação Aberta e Inovação Distribuída: 

 

  Quadro 2 - Comparativo entre os Tipos de Inovação 
Inovação Fechada Inovação Aberta Inovação Distribuída 

As empresas entendem que 
uma inovação de sucesso tem 
que ser controlada com criação 
de suas próprias ideias, que 
serão desenvolvidas, 
fabricadas, comercializadas e 
protegidas. 

Existe uma expansão da capacidade 
para criar novas ideias e tecnologias, 
em que a empresa utiliza o 
conhecimento interno no processo de 
inovação, bem como busca por 
conhecimento externo para auxiliar e 
acelerar o processo de inovação 
interno. 

É realizado em torno de um bem 
comum, tendo a participação, 
geralmente voluntária, de muitas 
pessoas, ou seja, é um trabalho 
colaborativo, de inteligência 
coletiva. 

Os projetos estão estruturados 
na base científica e tecnológica 
da empresa. 

Para aproveitar as oportunidades de 
negócio, a empresa possui uma 
interação com o mercado externo, 
como os inventores individuais, 
incubadoras de alta tecnologia, 
fornecedores, instituições 
acadêmicas, clientes, governo etc.  

Possui uma agregação de valor à 
cocriação e às necessidades 
pessoais de reconhecimento.  

Possuem somente o 
departamento de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) como 

Utilizam os conhecimentos tácito e 
explícito e buscam a diferenciação no 
mercado por meio da valorização 

Utilizam o conhecimento explícito e 
buscam fontes externas para 
criação de valor. 
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entrada e o mercado como 
saída. 

tanto das fontes internas quanto das 
externas. 

A pesquisa e o 
desenvolvimento se restringem 
às fronteiras da empresa. 

Existe a possibilidade de expansão ou 
diversificação do negócio, por meio do 
desenvolvimento de novas formas de 
crescimento e da potencialização do 
retorno sobre os investimentos em 
P&D. 

O processo de colaboração entre 
indivíduos e empresas necessita 
de um grande conhecimento, de 
divulgação e de abertura e 
transparência das tecnologias. 

Para alcançar vantagens 
competitivas, são necessários 
altos investimentos em P&D, e 
eles precisam ser descobertos 
e desenvolvidos no interior da 
organização. 

Capacidade de realizar estratégias 
com baixo nível de risco e poucos 
recursos. 

Existe independência e liberdade 
nos processos, em que a 
organização não atribui nenhuma 
centralização de controle, mas 
existe coordenação e colaboração 
auto-organizada.  

A empresa que gerar as 
melhores ideias e levar, em 
primeiro lugar, a tecnologia 
para o mercado será 
vencedora. 

Possui a ideia de que construir um 
bom modelo de negócio é melhor que 
ser o primeiro a chegar ao mercado. 

O participante não busca, em 
primeiro lugar, participar do projeto 
pelo retorno financeiro, pois sua 
participação pode ser motivada por 
identidade com o grupo, reputação, 
conhecimento, benefícios sociais, 
entre outros. 

As pessoas altamente 
qualificadas trabalham para a 
empresa. 

Trabalham em conjunto com pessoas 
de fora da organização, que também 
são altamente especializadas. 

Existe uma autos seleção de 
tarefas, em que os participantes 
decidem juntos os termos de 
interação. 

É necessário proteger a 
propriedade intelectual da 
empresa, para que os 
concorrentes não roubem suas 
melhores ideias. 

É importante vender a propriedade 
intelectual da empresa para alcançar 
lucros, mas também é importante 
comprar outras, para assim permitir 
um avanço no modelo de negócio. 

Acontece a explicitação do 
conhecimento de forma livre e 
gratuita. 

Fonte: Elaborado com base em Chesbrough (2012); Silva e Dacorso (2013); Trentini et al. (2012). 

 

 

3.2 INOVAÇÃO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) E NA SAÚDE 

 

As MPE são relevantes para o contexto nacional. Como são mostrados nos 

dados do IBGE (2013), essas empresas geram 27% do Produto Interno Bruto (PIB); 

são geradoras, também, de riquezas no comércio no Brasil, representando 53,4% do 

PIB desse setor; na indústria,22,5% do PIB do setor e, no setor de serviços,36,3%, 

mais de um terço da produção nacional. Segundo os dados levantados, existem 8,9 

milhões de micro e pequenas empresas no Brasil (SEBRAE, 2014). Além disso, Silva 

Neto e Teixeira (2014) lembram que, nas pequenas empresas com ações voltadas à 

inovação, seus proprietários estão constantemente buscando desenvolver pequenas 

inovações para garantir, assim, a competitividade, a lucratividade e o desenvolvimento 

contínuo do negócio. 

O processo de inovação nas micro e pequenas empresas apresenta mais 

dificuldades do que o que ocorre nas médias e grandes. Segundo Barboza et al. (2015, 

p. 337), as dificuldades estão relacionadas a um conjunto de fatores e circunstâncias 

que restringem o processo de inovação, tais como: 
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Ofertarem produtos e serviços de baixa complexidade tecnológica, 
estimulando a concorrência nos mercados; utilizarem processos 
produtivos relativamente rígidos; possuírem uma administração 
tradicional (paternalista, autoritária), centrados em geral nos 
proprietários, nem sempre tecnicamente qualificados, que usam alto 
grau de empirismo para acumular conhecimentos em suas áreas de 
negócio; utilizarem, na maior parte das vezes, componentes 
tecnológicos gerados externamente, agregados por fornecedores de 
materiais e equipamentos; possuírem uma cultura restritiva a 
percursos de inovação contínuas, por apresentarem foco em 
resultados de curto prazo, falta de visão de longo prazo e temor ao 
risco e às incertezas próprias do processo de inovação [...]. 

 

Barboza et al. (2015) lembram que é necessário a existência de mecanismos 

que facilitem a contribuição para a redução do distanciamento entre as universidades 

e os empresários de pequenos negócios. Esses mecanismos devem ser capazes de 

transmitir os conhecimentos produzidos e armazenados na universidade que têm 

potencial de gerar inovações nessas empresas. Para os autores, a inovação é 

representada ora como fator de surgimento de novos empreendimentos, no âmbito do 

conhecimento – as pequenas empresas de base tecnológica (mais voltadas para 

atividades de pesquisa e desenvolvimento), ora fator de sobrevivência para 

empreendimentos já existentes – pequenas empresas que atuam em setores 

tradicionais da economia, com tecnologias maduras (inovações de menor 

complexidade). Barboza et al. (2015, p. 334) ressaltam a dimensão da competência 

para a inovação, a qual “depende crucialmente da capacidade das empresas de 

absorverem conhecimento externos, combinando-os com seus próprios 

conhecimentos, tácitos ou explícitos”. Além de destacarem como competências 

internas da empresa: “a presença de um corpo de profissionais especializado e 

qualificados; a forte liderança dos responsáveis pela organização; a existência de 

estratégias e planejamento para o futuro; e as atividades de pesquisa e 

desenvolvimento”. O conjunto desses fatores auxilia no processo da transferência de 

conhecimento e de tecnologias com outras empresas e na relação de cooperação com 

outros agentes, instituições e apoios governamentais.  

Desidério e Popadiuk (2015) examinaram os desafios no processo de 

implementação da inovação em PEs que buscam conhecimento sobre tecnologias 

compatíveis com seu negócio. Os autores, observaram obstáculos enfrentados por 

essas empresas no caminho para captar inovação por meio de redes de inovação que 
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possibilitam o compartilhamento e transferência de conhecimento tecnológico. Para 

eles, a participação de empresas em redes colaborativas possibilita o 

compartilhamento de conhecimento e vantagem competitiva. Porém, Desidério e 

Popadiuk (2015) advertem que nos pequenos negócios, o processo de inovação não 

é uma prática do cotidiano, devido à falta de uma estrutura viável e ritmo sustentável 

para o processo de inovação. 

Também no setor saúde, a inovação é importante. Esse setor é estruturado em 

um complexo sistema que agrupa a indústria, a cadeia de distribuição, o comércio e a 

rede de prestação de serviços de atendimento hospitalar, ambulatorial, diagnóstico e 

terapêutico. O complexo da saúde tem uma relação econômica entre várias indústrias 

(fornecedores, prestadores de serviços e consumidores), que são reguladas por um 

ambiente institucional específico (IPEAD, 2011). 

O setor produtivo da saúde é visto por Gadelha et al. (2013) como parte 

relevante e estratégica nas dimensões social e de desenvolvimento, por conta do peso 

que tem para a economia e da liderança em investimentos de P&D. Além disso, 

ressalta-se a importância dos serviços na geração de empregos e renda mundiais, em 

razão da mão de obra especializada e do mercado crescente e em decorrência do 

envelhecimento da população, o que aumenta a demanda por serviços de saúde.  

O Complexo Industrial da Saúde (CIS) é composto por um conjunto 

heterogêneo de atividades, de perfis distintos em dimensão, grau de tecnologia, entre 

outros fatores. Sua classificação na literatura é feita de acordo com a natureza de seus 

produtos, que são divididos em dois grupos: 1- Indústria de base química e/ou 

biotecnológica, o qual é formado pelas indústrias farmacêuticas (química fina, 

fármacos e medicamentos); vacinas; hemoderivados; soros; reagentes de 

diagnóstico, entre outros. 2- Indústria de equipamentos e materiais médicos, que 

contém a indústria de máquinas e equipamentos de uso médico-hospitalar, 

laboratorial, odontológico e dos materiais de consumo (IPEAD, 2011). A síntese dos 

componentes do Complexo Industrial da Saúde é mostrada no Quadro 3. 

 

  Quadro 3 - Complexo Industrial da Saúde (CIS) 
Setores Industriais 

Indústria de base Química e Biotecnologia 

- Fármacos e Medicamentos  

- Vacinas 

- Hemoderivados 

- Reagentes para Diagnósticos 
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Indústria de base Mecânica, Eletrônica e de Materiais 

- Equipamentos Mecânicos 

- Equipamentos Eletrônicos  

- Próteses e órtese 

- Materiais de Consumo 

Setores Prestadores de Serviços 

- Hospitais 

- Ambulatórios 

- Serviços de Diagnósticos e Tratamentos 

Fonte: Adaptado de Gadelha et al., (2013). 

 

Nesta pesquisa, o foco de análise será o setor prestador de serviços, 

especificamente de diagnósticos e tratamentos. Pesquisa sobre o CIS, desenvolvida 

por Gadelha et al. (2013), mostrou que o Brasil ainda se mantém no mercado mundial, 

mas com um claro afastamento da fronteira tecnológica mundial e um hiato expressivo 

no âmbito de P&D perante os padrões competitivos internacionais. No caso das 

empresas farmacêuticas de capital estrangeiro, existe a concentração de atividades 

de produção de medicamentos, com algumas unidades produtivas em fármacos, 

porém as etapas mais complexas são direcionadas para o país da sede matriz. As 

pesquisas também mostraram que o Brasil representa para as empresas estrangeiras 

a condição de um posto de distribuição latino-americano de medicamentos 

tradicionais, importando os mais complexos e de maior valor agregado para as 

matrizes. Portanto, há um descompasso entre a evolução da capacidade produtiva 

brasileira com a inovação, principalmente nos segmentos de maior densidade 

tecnológica. O desafio apresentado requer estratégias mais ativas de inovação e de 

fortalecimento das empresas que competem com empresas globais de porte superior 

(IPEAD, 2011; GADELHA et al., 2013). 

No que diz respeito ao subsistema de bases mecânica, eletrônica e de 

materiais, a indústria de equipamentos e materiais médico-hospitalares e 

odontológicos, para Gadelha et al. (2013), constitui uma área estratégica, por conta 

de seu potencial inerente de promover no sistema de inovação e de aumentar a 

competitividade da indústria como um todo. Além disso, os autores observaram que, 

pela heterogeneidade tecnológica e pela configuração desse sistema, surgem vários 

nichos de oportunidades para empresas de diversas especialidades e portes. Quanto 

ao subsistema de base química e de biotecnologia, foi notado pelos autores que a 

indústria farmacêutica apresenta transformações no mercado mundial, em que países 

com estratégias agressivas de produção e inovação, no caso da Índia e da China, 
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estão conseguindo manter a dinâmica da indústria global, de forma dinâmica e 

competitiva, em situação oposta ao sistema nacional.  

Para o subsistema de serviços, a perspectiva adotada por Gadelha et al. 

(2013) é a de ver os serviços não apenas como segmento receptor de inovações, mas 

como segmento dinâmico em relação aos demais agentes por possuir capacidade 

endógena de inovação, além das relações de dependência com seus fornecedores, 

clientes e prestadores associados. Mas, com o papel de destaque no processo 

produtivo, como principal subsistema de geração de renda e emprego. Nesse 

contexto, os hospitais são estratégicos no processo sistêmico da inovação na saúde, 

devido à interação linear entre os prestadores de serviços, a indústria, os profissionais 

médicos e os que fazem parte dessa cadeia produtiva. 

 

3.3 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO NA SAÚDE  

 

A inovação no Setor da Saúde está vinculada a transferência de tecnologia 

de informação no âmbito hospitalar e na transferência de conhecimento e tecnologia 

em pesquisas e desenvolvimento de medicamentos, como fator de melhoria das 

condições de saúde e vida da população. No âmbito das organizações, observa-se a 

busca de conhecimento externos com fornecedores, na parceria com instituições 

públicas para troca de conhecimento, para o desenvolvimento do setor produtivo, em 

políticas de segurança e condições de trabalho, investimentos em ciência e 

tecnologia. E o uso da internet para o fluxo de comunicação e experiências entre os 

atores do processo de inovação e melhoria na qualidade de vida das pessoas, como 

será exemplificado pelos seguintes estudos. 

Ravandi et al. (2014) analisaram os principais portais hospitalares do mundo 

na perspectiva do modelo de gestão do conhecimento com base na Internet. Os 

autores observaram o papel dos portais hospitalares no desenvolvimento dos serviços 

de saúde. O objetivo do estudo é avaliar as três dimensões da criação de 

conhecimento, transferência de conhecimento e acessibilidade do conhecimento nos 

principais portais hospitalares do mundo, sob a perspectiva da gestão do 

conhecimento. Os resultados da análise mostraram uma diferença significativa entre 

os três mecanismos de criação de conhecimento e transferência de conhecimento e 

acessibilidade do conhecimento nos diferentes portais dos hospitais. Segundo os 

autores, os continentes da América, Europa e Oceania estão em melhores condições 
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em comparação com os continentes da Ásia e da África. Isso pode ser devido as 

melhores instalações, acesso mais abrangente à Internet de banda larga nesses 

continentes, bem como atenção de sua organização matriz à questão da gestão do 

conhecimento. 

Rezende (2013) investigou o estimulo à inovação em instituições públicas e 

privadas brasileiras que fizeram no ano de 2009 parcerias para o desenvolvimento, as 

quais foram consideradas uma importante iniciativa da Secretária de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde, no âmbito do 

Plano Brasil Maior, para estimulo à produção nacional de medicamentos e produtos 

estratégicos para a Saúde, nos Programas de Assistência do SUS. Segundo a autora, 

essa iniciativa visa promover o Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS) 

brasileiro utilizando o poder de compra, induzindo a fabricação nacional de produtos 

de alto valor agregado, permitindo assim a redução das vulnerabilidades do Sistema 

Único de Saúde (SUS) frente ao mercado internacional e favorecendo a balança 

comercial brasileira. A autora ressalta que as transferências tecnológicas que 

envolvem esse processo têm permitido a retomada de projetos de produção nacional 

de medicamentos, com utilização de fabricação local integrada com insumos de 

origem química e biológica. Com o apoio em projetos de P&D a indústria farmacêutica 

amplia a capacidade de inovação, da base doméstica de inovação e da produção de 

novos conhecimentos que possibilitam a busca de maior acesso da população a 

medicamentos de qualidade, alinhando a dimensão econômica e social do país. 

A análise realizada por Pereira (2011) sobre os modelos de interação entre 

instituições de Ciência e Tecnologia e empresas com vista na transferência de 

tecnologia na saúde. Com base nesses modelos, a autora propõe melhorias no 

processo de Tecnologia da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) para possibilitar o 

aumento do repasse de tecnologias desenvolvidas no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Tecnológico em Insumos para Saúde (PDTIS) para empresas, 

públicas ou privadas. O estudo mostrou que existe uma série de aspectos relevantes 

sobre as práticas adotadas em pesquisa e desenvolvimento tecnológico das ICTs e 

em empresas públicas e privadas. Para a autora, estas práticas favorecem o 

fortalecimento das relações entre os atores para transferência de tecnologia. Porém, 

ainda não existe modelos de transferência entre as instituições e empresas e que é 

preciso trabalhar essa relação de troca de conhecimento para o desenvolvimento 

efetivo do setor produtivo.  
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Faurie et al. (2013) estudaram o papel dos meios intermediários e de agentes 

intermediários de Saúde, Segurança e Condições de Trabalho (SSCT), como objetivo 

de promover projetos e inovações que usam a qualidade, as condições de trabalho e 

o rendimento das empresas. Os autores ressaltam que este estudo pode oferecer aos 

sujeitos do âmbito da saúde e do trabalho uma visibilidade de suas ações de 

prevenção que possibilite construir uma ajuda para identificar ferramentas de 

prevenção. Porém, tem que ser compatível com o ambiente de trabalho para permitir 

maior eficácia da transferência de conhecimento em saúde, segurança e condições 

de trabalho. 

O trabalho de Montenegro (2011) analisou uma pesquisa originária da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde foram diagnosticados seis aspectos 

fundamentais para a compreensão dos gargalos e oportunidades desta integração: “i) 

gestão da transferência de tecnologia; ii) inovação aberta; iii) gestão da propriedade 

intelectual; iv) modelo de negócio; v) financiamento; vi) integração IPP-empresa”. O 

projeto estudado teve como foco o desenvolvimento da vacina Sm14 contra a 

esquistossomose e fasciolose. O diagnóstico do estudo mostrou que a histórica 

dificuldade brasileira na interação IPP/universidade-empresa pode ser superada com 

profissionalismo e proatividade. A autora nota que não faltam recursos para a 

inovação e nem tecnologia disponível o que falta é mais esforço empreendedor de 

ambas as partes e o entendimento de que a vulnerabilidade do setor saúde no Brasil 

em grande parte se deve às resistências em realizar a gestão para a inovação tanto 

nas IPPs/universidades quanto nas empresas do setor saúde brasileiro.  

Luís (2013) investigou a dinâmica da transferência de conhecimento de 

fornecedores de equipamentos para os hospitais, considerando os fatores indutores e 

dificuldades do processo, bem como as implicações para o posterior 

compartilhamento e internalização desses conhecimentos nas empresas receptoras. 

A metodologia foi de natureza qualitativa com base em dois estudos de caso, os quais 

foram representados por hospitais de referência que fazem parte do Sistema Nacional 

de Saúde, localizados na região norte de Angola. O autor observou fatores como: 

qualidade do relacionamento entre fonte e receptora e proximidade cultura, que 

exercem influência na transferência de conhecimento entre as empresas fornecedoras 

e os hospitais gerais de Kwanza Norte e Malange; capacidade de compartilhamento 

interno de conhecimento do que foi buscado externamente. O autor constatou que 

existe uma utilização baixa dessas práticas pelos hospitais, gerando pouco 
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desempenho na transferência de conhecimento entre os sujeitos do processo. 

Em síntese, esses foram os resultados dos trabalhos identificados na revisão 

da literatura, que abordam a inovação e a transferência de conhecimento no setor da 

saúde.  
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4 METODOLOGIA  

 

A metodologia da pesquisa segue uma perspectiva qualitativa e descritiva, 

que, segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 41), “proporciona profundidade aos 

dados, dispersão, riqueza interpretativa, contextualização do ambiente ou entorno, 

detalhes e experiências únicas”. Além disso, é uma forma adequada para entender a 

natureza e as características de um fenômeno social, que tem como base a 

perspectiva da interpretação dos indivíduos por meio de um conjunto de práticas e 

representações construídas com base em observações, anotações, gravações e 

documentos (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013; RICHARDSON, 2008). 

Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 29) afirmam que a pesquisa qualitativa se 

caracteriza por explorar os fenômenos em profundidade, ser basicamente conduzida 

em ambientes naturais, os significados serem extraídos dos dados, não se 

fundamentar na estatística. Seu processo é indutivo e recorrente. A análise é realizada 

em múltiplas realidades subjuntivas e não tem sequência linear. Os benefícios da 

análise qualitativa são: profundidade de significados, extensão, riqueza interpretativa 

e contextualização do fenômeno.  

Para esta pesquisa, foi realizada uma busca ativa de referências de artigos 

científicos, no ambiente online da biblioteca da Unicesumar, na base Ebscohoste 

Scientific Eletronic Library Online (Spell), e nas bases Web of Science, Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE); Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO); Periódicos CAPES/MEC/Emerald com os seguintes descritores: Inovação 

e Transferência de Conhecimento; Inovação em Pequenas Empresas; Transferência 

de Conhecimento; Transferência de Conhecimento (2010-2017); Transferência de 

Conhecimento Setor Saúde, e com as palavras-chave: “health business”, “health 

innovation”, “knowledge and innovation” e “small and medium-sized enterprises”.  

Os critérios de inclusão para definição da amostra foram os seguintes: 

trabalhos publicados no período de 2010 a 2017 em periódicos nacionais e 

internacionais; publicados em português, inglês e espanhol; e aqueles encontrados 

na íntegra. A coleta de dados foi realizada entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018. 

O resultado dessa busca foi 608 artigos, dos quais 59 foram considerados relevantes 

para esta pesquisa, conforme Quadro 4.  

 



54 
 

 Quadro 4 - Busca Ativa de Referências de Artigos Científicos 

Data Base  Título  
Resultado 
(Qtd. de 
artigos) 

Artigos 
Relevantes 

20/12/17 
Ambiente Online 
Unicesumar – 
Ebscohost 

Inovação e Transferência de Conhecimento  3 1 

Inovação em Pequenas Empresas 10 5 

Transferência de Conhecimento 63 6 

Transferência de Conhecimento em 
Pequenas Empresas (2010 - 2017)  

3 0 

Transferência de Conhecimento Setor Saúde 
(2010 - 2017) 

1 0 

20/02/18 Web of Science Palavras-chave 61 10 

20/02/18 Emerald Palavras-chave 75 5 

21/02/18 CAPES Palavras-chave 304 16 

21/02/18 Medline Palavras-chave 63 7 

21/02/18 LILACS Palavras-chave 24 9 

28/02/18 Spell Agentes Locais de Inovação 1 1 

Total 608 59 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Foi realizada a leitura dos 59 artigos e trabalhos de Dissertação de Mestrados, 

dos quais trinta e seis foram introduzidos no referencial teórico e vinte e três excluídos 

por não estarem alinhados com o objetivo e escopo desta pesquisa. No geral, os 

estudos versam sobre transferência de conhecimento; no setor da saúde, na 

transferência de conhecimento e tecnologia relacionada à inovação. Nas PE da saúde, 

essa transferência é feita pela implementação de alguma tecnologia de 

informação/comunicação ou pela implementação de um novo processo, de uma 

ferramenta ou de alguma prática de melhoria nas empresas. A relação dos artigos 

encontra-se no apêndice A. 

Além dessa busca ativa, foram utilizados dados secundários, obtidos junto ao 

SEBRAE/Paraná sobre o Programa ALI. Os estudos encontrados na busca de 

referências dos artigos científicos estão relacionados aos cadernos organizados pelo 

SEBRAE em parceria com o CNPq, que trazem os artigos dos Agentes, como 

conclusão do trabalho realizado nas empresas e do contrato da bolsa de extensão 

que recebem do CNPq, totalizando 216 artigos. Também foi utilizada a busca de 

referência base Spell, um artigo; no Google Acadêmico, cinco artigos. Os estudos 

estão voltados para os indicadores de inovação apresentados no Radar da Inovação 

que o diagnóstico dessa ferramenta oferece e das contribuições do programa em nível 

regional e local. Em suma, estudos encontrados em torno dos indicadores e das 

dimensões do Radar da Inovação. Além da contribuição de conhecimento sobre 
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práticas e ferramentas de inovação que foram disseminadas em vários setores no 

período compreendido entre 2012-2017, conforme relacionado no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Busca Ativa de Referências dos Documentos do SEBRAE/PR 

Título  Ano 
Resultado  
(Qtd. de 
artigos) 

Perfil do Grau de Inovação das MPEs do Paraná  2009 - 

Guia para Inovar: Instruções de Orientação de Ações para 
Melhoria das Dimensões da Inovação 

2010 - 

Progresso da Inovação nas Pequenas Empresas do 
Paraná - Agentes Locais de Inovação - 2° Ciclo 

2010/2012 - 

Histórias de Sucesso - Agentes Locais de Inovação  2010; 2012; 2012/2014 e 2015 75 

Cadernos de Inovação em Pequenos Negócios: Comércio 
e Serviços 

2013 e 2014 46 

Cadernos de Inovação em Pequenos Negócios: 
Orientadores ALI 

2014 e 2015 35 

Cadernos de Inovação em Pequenos Negócios:  Manual 2015 - 

Cadernos de Inovação em Pequenos Negócios: Serviços 2015 7 

Cadernos de Inovação - Mais que Inovação e Bons 
Resultados: Histórias para Aprender 

2016 53 

Total 216 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Como método de pesquisa, foi escolhido o estudo de caso, pois ele permite 

compreender os fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais e políticos e 

proporciona o entendimento das características holísticas e significativas da vida real, 

como os ciclos da vida de indivíduos, os comportamentos, as relações internacionais, 

a maturidade das indústrias, entre outros (YIN, 2010).  

 

4.1 COLETA DE DADOS 

 

Os instrumentos de coleta de dados primários e secundários seguem os 

roteiros de entrevistas que são apresentados nos Quadros 6 e 7. Como dados 

secundários foram utilizados documentos, artigos e trabalhos do levantamento 

bibliográfico sobre o tema (período 2010 a 2017). Os Quadros 6 e 7 mostram objetivos 

específicos, questões e autores de referência das entrevistas. 
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 Quadro 6 - Roteiro das Entrevistas com o Coordenador e os ALI 
Objetivos 

Específicos  
Questão Autor 

 
Descrever ALI 

Entrevista com o Coordenador sobre o Projeto Saúde em Maringá 
1. Conte o histórico do Programa 

ALI do SEBRAE/ Maringá. 

Pergunta Aberta: Conte sua experiência no Programa ALI e 

Projeto Saúde em Maringá.  

 

 
Relação entre 
transferência e 
inovação 

Entrevistas com a Consultora Sênior e os Agentes 

1. Qual sua formação?  

2. Você já possuía alguma experiência em trabalhos de 

consultoria ou em outra área de atuação profissional?  

3. Quando teve início sua participação no Programa ALI? Em 

que ciclo do programa você foi contratado?  

4. Quantas empresas do setor saúde você acompanhou ao 

longo de sua participação?  

5. Como foi o seu treinamento com a ferramenta de 

diagnóstico do Radar de Inovação? 

6. Qual foi sua maior dificuldade em aplicar a metodologia do 

Programa ALI?  

7. Quais as técnicas que utilizou para transferir seu 

conhecimento para as empresas? 

8.  Quais desafios as empresas precisaram enfrentar? 

9. Acredita que as técnicas utilizadas foram suficientes para 

transferir conhecimento para as empresas para elas 

inovarem? Comente.  

10. Na sua visão, quais transformações ou mudanças 

ocorreram nas empresas?  

11. Alguma das empresas desistiu? Quantas? E por quê? 

12.  Alguma empresa se destacou? Explique.  

Pergunta Aberta: Conte sua experiência do Programa ALI e Projeto 

Saúde Maringá.   

 
 

Programa 
ALI 

Fonte: Programa ALI. Elaborado pela autora.  
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Quadro 7 - Roteiro das Entrevistas com os Empresários e Gestores das Empresas 
Objetivos 

Específicos 
Questão Autor 

Identificar ferramentas 
e práticas para 
transferência 

 
Codificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartilhamento, 
transmissão de 

conhecimento tácito 
(socialização) 

 
Codificação:  
 

1. Passaram a registrar as informações e os dados 
depois que se integrou ao Programa? Quais e 
como?  

2. Passaram a analisar as informações recebidas e 
criaram relatórios? Detalhe. 

3. Criaram algum sistema de informação? 
4. Padronizaram processos?  
5. Mudaram estrutura?  
6. Obtém informações de clientes e fornecedores e 

transformam-nas em rotinas?  
 

Compartilhamento, Transmissão de Conhecimento:  
 

1. Passaram a fazer reuniões? Interações sociais?  
Participar de alguma rede? Treinamentos?  

2. Qual a frequência?  
3. Outras formas de interação pessoal?  
4. Dos resultados das reuniões, há decisões e 

práticas que foram implementadas? Como? 
5. Passaram a usar outras consultorias? Quais? 

 
Dornelas (2010). 
 
Hansen et al. (1999). 
 
Pascoal (2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haro et al. (2014). 
 
 
 
Gomes e Wojahn 
(2017). 

Inovação 1. Quais mudanças após integrar-se ao ALI? Como 
foi codificado e como se transformou em 
serviço? Produtos / serviços? Processos?  

2. Quais os produtos que foram introduzidos na 
empresa? 

3. Passou a utilizar novos materiais? Tecnologias?  
4. Passou a ter contato com universidades ou 

outras empresas?  
 

Tidd, Bessant e Pavitt 
(2008). 
 
 
Barboza, Fonseca e 
Ramalheiro (2015). 
 
Dimensões do Radar da 
Inovação. 

Dados gerais 1. Quantos funcionários? 
2. Qual o funcionário(a) mais antigo(a)? 
3. Quando entrou no Programa?  
4. Quando saiu?  
5. Aumentou o número de funcionários?  
6. Comprou softwares? Equipamentos?  

Acontece a explicitação 
do conhecimento de 
forma livre e gratuita. 

Fonte: Dornelas (2010); Hansen et al. (1999); Pascoal (2011); Haro et al. 2014; Gomes e Worjahn 
(2017); Tidd, Bessant e Pavitt (2008); Barboza, Fonseca e Ramalheiro (2015); Dimensões do Radar da 
Inovação. Elaborado pela autora. 

 

Os dados primários foram entrevistas semiestruturadas, com os sujeitos 

envolvidos no Programa ALI do setor saúde em Maringá, pertencentes e vinculados 

ao SEBRAE/Maringá e empresas da saúde participantes do referido Programa. 

Inicialmente, foram selecionados o Coordenador do Projeto Saúde em Maringá, a 

Consultora Sênior do Programa ALI e os Agentes que atuaram no Programa ALI 

SEBRAE/Maringá. Posteriormente, a seleção das empresas foi feita com base nas 

listas das empresas que participaram do Programa ALI, de acordo com os ciclos de 

cada Agente, as quais foram fornecidas com a autorização do Coordenador do Projeto 

Saúde em Maringá, no escritório do SEBRAE/Maringá.   
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Após análise dessas listas, foi feita a seleção das empresas com o seguinte 

critério: que representassem a diversidade das especialidades do setor saúde e que 

tivesse feito o ciclo completo dos dezoitos meses do Programa. Nos dados das listas 

observa-se a quantidade de empresas que foram captadas por cada ALI, as que 

concordaram em participar do Programa, as que desistiram e as que continuaram 

participando do mesmo em outros ciclos. Assim, foi possível detectar que o total de 

empresas captadas, de 2012 a 2017, foi de cento e três  empresas, as quais aparecem 

distribuídas da seguinte forma: Ciclo 2012/2014 – foram captadas cinquenta e uma 

empresa, onde dez não aderiram ao Programa e quarenta e uma fizeram o ciclo 

completo; Ciclo 2015/2017 – trinta  e sete empresas novas e mais cinco que 

continuaram no Programa e Ciclo 2017/2019 – vinte e cinco empresas novas mais 

dezessete que continuaram no Programa. Ou seja, foram selecionadas empresas que 

representassem as seguintes áreas de atuação na cadeia da saúde em Maringá e 

região, sendo: Laboratório Clínico e Imagem; Clínica Médica, Clínica Odontológica; 

Clínica de Fisioterapia; Clínica de Oftalmologia; Clínica de Fonoaudiologia; Instituto 

de Ensino e Pesquisa e Academia especializada no acompanhamento terapêutico de 

idosos. Para isso, o contato inicial com as empresas foi realizado por meio de um 

convite para participar da pesquisa via e-mail, para doze empresas. Nessa tentativa 

não houve retorno de nenhuma empresa. Posteriormente, foram realizados contatos 

via telefone para os proprietários e administradores das empresas, os quais pediam 

um tempo para falar com os proprietários e sócios para solicitar a autorização e 

agendar dia e horário para entrevista. No final desse processo, obteve-se a 

concordância de seis empresas que participaram dos ciclos completos do Programa 

ALI.  

Além dessas seis empresas, houve o contato com outra empresa que 

participou do ciclo completo do Programa e que teve a entrevista interrompida, por 

iniciativa da entrevistada que não concordou em prosseguir sem a anuência de sua 

sócia. Essa empresa é uma Clínica de Fonoaudiologia, conta com duas sócias, é 

especializada no tratamento auditivo e referência do SUS na região de Maringá. Por 

fim, buscou-se investigar o motivo da desistência de dez empresas que não aderiram 

ao Programa. Para isso, foram selecionadas duas empresas, uma Clínica Médica 

especializada em Fertilidade Humana que não autorizou sua Gerente Administrativa 

fazer a entrevista e uma Instituição de Ensino de Pós-Graduação em várias 

Especializações na área da Odontologia, a qual a Sócia Diretora concordou em falar 
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sobre seu negócio, do que conhecia da cadeia  da saúde em Maringá e do perfil dos 

seus alunos. A justificativa que deu por não aderir ao Programa foi por não achar que 

o mesmo estava alinhado às necessidades do seu negócio. Mas, que considera essa 

iniciativa importante para a gestão dos consultórios e clínicas, devido à falta de 

conhecimento dos profissionais da área da odontologia sobre a gestão de seus 

negócios.  

As entrevistas foram gravadas e transcritas na integra, com a autorização dos 

participantes. Para esta pesquisa, os participantes receberam um termo de 

consentimento, leram e assinaram, o qual é apresentado em apêndice B. Todos os 

entrevistados leram e assinaram os termos. As entrevistas que foram realizadas com 

os sujeitos que atuam no Projeto Saúde em Maringá e no Programa ALI, aconteceram 

nos dias 9 e 10 de agosto de 2018, na sede do SEBRAE/Maringá. O primeiro 

entrevistado foi o ALI atual que trabalha no terceiro ciclo do Programa – 2017/2019, o 

qual contou seu processo de aprendizagem, sua experiência com as empresas do 

setor de saúde e sua visão do processo de gestão de inovação das empresas que 

acompanha. A entrevista foi no dia 9 de agosto de 2018, com duração de trinta e cinco 

minutos (35 min.).  

A segunda entrevista foi com o Coordenador do Projeto Saúde em Maringá, 

que fez o relato histórico sobre o Programa ALI para o setor de saúde e do surgimento 

do Projeto na cidade, que complementa e dá suporte para as ações realizadas na 

cadeia do setor. A entrevista foi realizada em 9 de agosto de 2018, com duração de 

uma hora e sete minutos (1h07min.).  

A terceira e última entrevista foi com a primeira ALI do setor saúde e atual 

Consultora Sênior do Projeto Saúde em Maringá e do Programa ALI. Ela contou de 

sua experiência como ALI, como consultora do Projeto Saúde e como Consultora 

Sênior responsável pela capacitação e acompanhamento do atual ALI. A entrevista foi 

realizada no dia 10 de agosto de 2018, com duração de quarenta e seis minutos (46 

min.).   

Quanto a segunda participante do Programa ALI, a Agente que sucedeu os 

trabalhos da primeira, não foi possível entrevistá-la, pois se encontra fora do país em 

um projeto profissional. Mas, foi possível saber da sua atuação como Agente pelo 

Coordenador do Projeto Saúde em Maringá e pela Consultora Sênior. A referida 

Agente tem formação em Nutrição, cumpriu todo o segundo ciclo do Programa e teve 

uma atuação relevante, segundo os relatos dos dois entrevistados. Ela, por ser uma 
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profissional da área da saúde, conseguiu realizar várias ações entre os profissionais 

que acompanhava, parcerias entre eles e outras instituições do setor de saúde. As 

empresas que acompanharam e que continuam no Programa e no Projeto são hoje 

acompanhadas pelo Agente que a sucedeu.  

No total foram duas horas e vinte e um minutos (2:21 min.) de entrevistas e 

trinta páginas de transcrições com os sujeitos pertencentes e vinculados ao 

SEBRAE/Maringá. Além de quatro horas e quarenta e cinco minutos (4:45 min.) de 

entrevistas com os proprietários e administradores das empresas e sessenta páginas 

de transcrições, com espaçamento simples. Como é demonstrado no Quadro 8.  Para 

fins de confidencialidade dos dados das entrevistas serão nomeados no texto como 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 e E9.  

 

  Quadro 8 - Dados dos Sujeitos, Data e Duração das Entrevistas 

Empresa 
Sujeito da 
Entrevista 

Data e 
Duração 

Sexo Escolaridade Idade 
Tempo de 

Experiência 
Laboratório de 
Análises Clínicas 

Gerente 
Administrativa 

25/09/2018 
60 minutos 

Feminino Graduação em 
Educação Física. 
MBA em Gestão 
Empresarial e 
Especialização em 
Gestão da 
Qualidade 

36 
anos 

18 anos 

Academia para 
Idosos 

Sócia 
Proprietária 

26/09/2018 
45 minutos 

Feminino Graduação em 
Fisioterapia. 
Especialista em 
Reabilitação 
Terapêutica. 

38 
anos 

15 anos 

Clínica 
Odontológica  

Proprietária 10/10/2018 
50 minutos 

Feminino Graduação em 
Odontologia. 
Especialização em 
Buco Maxilo Facial 
e Odontologia 
Legal 

36 
anos 

10 anos 

Hospital 
Oftalmológico  

Gerente 
Administrativa 

11/10/2018 
45 minutos 

Feminino Graduação 
 em Farmácia. 
Especialista em 
Gestão em Saúde 
 

35 
anos 

5 anos e meio 

Clínica Médica Gerente 
Administrativo 
e Financeiro 

24/10/2018  
45 minutos 

Masculino Graduação em 
Ciências Contábil. 
Especialização em 
Auditoria e Perícia, 
Gestão Financeira 
e Controladoria.  
Mestrado em 
Ciências Contábeis 

40 
anos 

16 anos 

Clínica de 
Odontologia 

Sócio 
Proprietário 

14/11/2018  
40 minutos 

Masculino Graduação em 
Odontologia. 
Especialista em 
Ortodontia. Mestre 
em Ortodontia  
 

38 
anos 

12 anos 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Com relação as empresas participantes da pesquisa, dados dos perfis destas 

podem ser visualizados no Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Dados das Empresas: Tempo de Funcionamento, Nº de Funcionários, Ano 
de Entrada no Programa ALI e Tempo de Participação 

Empresa 
Tempo de 

Empresa 

Nº de 

Funcionários 

Ano de Entrada no 

Programa ALI 
Tempo de Participação 

A 20 Anos 12 Funcionários 2014 Saiu em 2015 

B 06 Anos 01 Funcionário 2014 Continua no Programa 

C 06 Anos 01 Funcionário 2014 
Saiu em 2015 

Voltou a participar em 2017 

D 10 Anos 33 Funcionários 2017 Continua no Programa 

E 12 Anos 19 Funcionários 2015 Continua no Programa 

F 10 Anos 02 Funcionários 2014 Saiu em 2016 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

4.1.1 Contexto das empresas que participaram do Programa ALI e das entrevistas  

 

O laboratório de análises clínicas, fundado em 5 de março de 1981, unidade 

de Marialva, em 27 de julho de 1990, foi adquirido pelos atuais sócios. O laboratório 

conta com uma equipe de 12 profissionais especializados em diversas áreas de 

suporte da empresa e possui modernos e atualizados equipamentos para atender a 

demanda de exames requisitados pela clínica médica. Desde 2013 possui a 

certificação da Organização Nacional de Acreditação ONA de qualidade na área de 

laboratórios de análises clínicas (informações retiradas do site da empresa e do relato 

da entrevistada). 

Academia de musculação terapêutica, fundada em 2012, em Maringá, tem 

como missão oferecer prevenções patológicas, qualidade de vida e reabilitação para 

os seus pacientes. Musculação terapêutica e fisioterapia voltada para terceira idade, 

com foco no fortalecimento muscular, com atendimento supervisionado, 

individualizado e utilização de equipamentos adaptados biomecanicamente. Além das 

três sócias, uma na área de fisioterapia e duas na área de educação física, a equipe 

conta com mais três especialistas em: fonoterapia, psicoterapia e nutrição 

(informações retiradas do site da empresa). 

Clínica Odontologia especializada em: implante dentário e pericia 

odontológica, fundada em 2012, em Maringá, única proprietária que mantêm parceria 
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com três outros odontológicos, os quais dividem os dois consultórios da clínica e dão 

apoio nos tratamentos realizados pelos colegas (informações fornecidas pela 

entrevistada). 

Hospital especializado na área de oftalmologia, em Maringá, fundado em 

2008. Oferece consultas, exames e cirurgias. Tem uma equipe médica especializada 

em: catarata, ceratocone, glaucoma, neuroftalmologia, plástica ocular e retina. Possui 

moderno centro cirúrgico com equipamentos de última geração, centro diagnóstico 

completo, consultórios médicos, área administrativa, auditório para realização de 

cursos e palestra e setor de lentes de contato (informações retiradas do site da 

empresa). 

Clínica médica especializada em nefrologia, um único proprietário, fundada 

em março de 2006, em Maringá. Clínica referência na área de nefrologia, dispõe de: 

quatro consultórios médicos para atendimento clínico e nefrológico, uma sala para 

tratamento dialítico de pacientes crônicos, tratamento da água que é utilizada na 

terapia dialítica, área administrativa, e sala de apoio ao tratamento dos pacientes, na 

área da psicologia, nutrição e serviço social. Além de realizar serviços de suporte, 

para o atendimento de pacientes agudos nas unidades de terapia intensiva (UTI), nos 

hospitais: São Marcos, Maringá e Paraná (informações retiradas do site da empresa). 

Clínica Odontológica, único proprietário, fundada em 2006, em Maringá. 

Possui uma equipe especializada em ortodontia, cirurgia e de apoio ao tratamento dos 

pacientes, em parceria com colegas da área odontológica que utilizam a estrutura 

física e administrativa da empresa (informações fornecidas pelo entrevistado).  

 

4.2 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise de dados foi realizada pela análise de conteúdo e pela análise 

documental, técnicas de pesquisa que têm como características metodológicas, 

segundo Richardson (2008), objetividade, sistematização e inferência. A objetividade 

diz respeito à explicitação das regras e dos procedimentos utilizados em cada etapa 

da análise de conteúdo; a sistematização, à inclusão ou exclusão do conteúdo ou 

categorias de um texto de acordo com regras consistentes e sistemática; e a inferência 

refere-se à operação a qual se aceita uma proposição em virtude de sua relação com 

outras proposições já aceitas como verdadeiras (RICHARDSON, 2008, p. 224).    

 Quanto ao método, a análise de conteúdo apresenta três fases de 
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organização: 1) pré-análise; 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. Para Bardin (2010), a fase de pré-análise tem como objetivo 

tornar operacional e sistematizar as ideias iniciais de forma a conduzir o processo de 

análise por meio de um esquema preciso e de ações necessárias para o processo. 

Esta fase geralmente segue três ações: a escolha dos documentos a serem 

submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de 

indicadores que fundamentam a interpretação final (BARDIN, 2010, p. 121).  

A fase de exploração do material está relacionada, essencialmente, aos 

trabalhos de codificação, decomposição ou enumeração, de acordo com as regras 

previamente formuladas. Consiste na fase de análise propriamente dita, pois incide 

na aplicação sistemática das decisões tomadas na fase anterior. E, na etapa do 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação, a análise é realizada por meio dos 

resultados significativos e fiéis aos dados coletados na pesquisa, pois pode se fazer 

inferências e antecipar interpretações a propósito dos objetivos previstos ou a outras 

descobertas inesperadas. Bardin (2010) lembra que, com os resultados obtidos, a 

confrontação sistemática com o material e o tipo de inferências alcançadas 

possibilitam bases a outras análises em torno de novas dimensões teóricas ou 

práticas de técnicas diferentes. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

5.1 PROGRAMA ALI 

 

O Programa ALI teve início em 2008, como projeto piloto no Paraná (Curitiba) 

e no Distrito Federal (Brasília), apresentado como “uma alternativa inteligente para 

levar gratuitamente a inovação aos pequenos negócios”. Após 2010, passou a ser um 

programa de alcance nacional, contemplando vários estados brasileiros. Em 2012, o 

SEBRAE firmou parceria com o CNPq para atuar em todo território nacional. E, no 

final de 2014, essa parceria foi renovada, com o propósito de colocar mais de 2800 

ALI em atividade, no período de 2015 a 2020 (BRASIL, 2018).   

De acordo com o portal CNPq ALI, os Agentes são “egressos das 

universidades em atividades vinculadas ao incentivo à inovação nas empresas, com 

perfil multidisciplinar, trabalham com foco na inovação e como extensionistas” 

(BRASIL, 2018). 

 

5.1.1 Processo de Trabalho do ALI 

 

O trabalho do ALI tem início com o mapeamento do setor, o qual identifica e 

registra as empresas existentes na região de sua atuação. Para buscar as 

informações sobre as empresas, recorre à internet e a banco de dados de associações 

empresariais, de classes e de sindicatos. Depois, faz-se a seleção das empresas que 

atendem aos pré-requisitos do Programa (SEBRAE, 2010).  

  O acompanhamento do ALI segue um fluxo de trabalho que compreende: 1. 

Sensibilização e adesão das empresas; 2. Diagnóstico com a ferramenta Radar da 

Inovação; 3. Devolutiva e plano de ação; 4. Implementação do plano de ação; e 5. 

Final do plano de ação e novo diagnóstico com o Radar da Inovação ou retorno para 

o item 3. O processo de trabalho acontece na seguinte sequência: após a etapa de 

sensibilização, o empresário que aceita participar do Programa ALI assina um termo 

de adesão ao programa e agenda uma visita à empresa. A visita pode ser realizada 

em dupla ou por um só agente (SEBRAE, 2010). As Figuras 3, 4 e 5 representam o 

fluxo de atividades realizadas pelo ALI. 
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Figura 3 - Ciclo 0 - T0 - Etapa 1 

 
Fonte: SEBRAE - Paraná, 2017. 

 

Na primeira visita é feito o diagnóstico da empresa por meio de uma 

ferramenta – Radar da Inovação.  As próximas visitas são para a devolutiva do 

diagnóstico e para a construção do plano de ação. A etapa seguinte é a construção 

da matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, ou FOFA), que 

proporciona desenhar a estratégia competitiva da empresa em que são observadas 

as fraquezas e as forças relacionadas ao ambiente interno da empresa, bem como 

das oportunidades e ameaças do ambiente externo. Em seguida, o ALI constrói um 

plano de ação para a pontuação do primeiro diagnóstico – Radar Zero. Nessa etapa, 

a empresa fica responsável pela implementação do plano de ação, o qual é 

acompanhado e orientado pelo ALI. O processo é repetido a cada seis meses do 

acompanhamento. 

 

Fluxo de Atividades do Agente Local de Inovação

E
ta

p
a

 0
1

Ciclo 0 – T0

ADESÃO
Assinatura do 

Termo de Adesão

Empresário aceita 

participar do 

Programa ALI?

Encerra 

atendimento

Agendamento de 

atividades
1

NÃO

SIM

SENSIBILIZAÇÃO



66 
 

Figura 4 - Ciclo 0 - T0 - Etapa 2 

 
Fonte: SEBRAE/Paraná, 2017.  

 

Cardoso (2014) ressalta que são realizados pelo menos dois radares: o radar 

zero, quando a empresa adere ao programa; e o radar 1, em que é feita uma 

comparação da empresa no início do processo e depois da implementação das ações 

sugeridas pelo ALI; se necessário, realiza-se o radar 2 (CARDOSO, 2014). A Figura 

5 demonstra isso. 

 

Figura 5 - Ciclo 0 - T0 - Etapa 3 

 
Fonte: SEBRAE/Paraná, 2017. 
 

5.1.2 Radar da Inovação 

 

Para o Programa Agentes Locais de Inovação (ALI), o SEBRAE utilizou os 

fundamentos de uma metodologia indiana que foi adaptada pela equipe técnica e que 

tem como base o Radar da Inovação, criado por Mohanbir Sawhney, diretor do Center 

for Research in Technology & Innovation, da Kellog School of Management, Illinois, 

EUA. O Radar da Inovação é uma ferramenta de diagnóstico desenvolvida para medir 

o grau de inovação em que a empresa se encontra, assim como aponta quais 
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atividades inovadoras estão sendo desenvolvidas. Essa ferramenta foi adaptada para 

ser utilizada no Programa ALI, e Bachman e Destefani complementaram com a 

dimensão ambiência inovadora, no sentido de que um clima organizacional propício à 

inovação é condição necessária para a implementação do processo de inovação. 

Assim, as dimensões são: 1- oferta; 2- plataforma; 3- marca; 4- clientes; 5- soluções; 

6- relacionamento; 7- agregação de valor; 8- processos; 9- organização; 10- cadeia 

de fornecimento; 11- presença; 12- rede e 13- ambiência inovadora (SILVA NÉTO; 

TEIXEIRA, 2014).  

Na avaliação de cada dimensão, o Radar atribui uma pontuação de 1 a 5. A 

pontuação 1 corresponde ao baixo grau de inovação, enquanto a 5 corresponde ao 

alto grau de inovação da empresa. Com isso, o diagnóstico é realizado no início (T0) 

e no final (T1) do atendimento ou quantas vezes forem necessárias no 

acompanhamento do ALI (BACHMANN; DESTEFANI, 2008).  

O referido diagnóstico utiliza um questionário de 42 perguntas, no qual é 

mensurado o grau de inovação da empresa. Depois do preenchimento do 

questionário, as informações coletadas são inseridas no sistema ALI online, onde os 

dados são armazenados e é gerado um gráfico que possibilita ao empresário 

visualizar o grau de inovação da empresa, em cada dimensão do Radar, e analisar as 

áreas que precisam de mais cuidados (CARDOSO, 2014). 

 

Figura 6 - Radares 0 e 1 

 

Fonte: Elaborado pelo SEBRAE/PR (2014). 

 

As Dimensões do Radar da Inovação, de acordo com Silva Neto e Teixeira 
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(2014, p. 10), tiveram como base as quatro dimensões preconizadas por Sawhney, 

Wolcott e Arroniz que “servem como âncoras dos negócios: 1) as ofertas que uma 

empresa cria; 2) os clientes que serve; 3) os processos empregados e 4) os pontos 

de presença usados por ela no mercado”. Posteriormente, foram incorporadas mais 

oito dimensões para essa ferramenta de diagnóstico: 1) plataforma; 2) marca; 3) 

soluções; 4) relacionamento; 5) agregação de valor; 6) organização; 7) cadeia de valor 

e 8) rede. Para essa ferramenta ser utilizada no Programa ALI, ela foi adaptada e 

complementada por Bachmann e Destefani (2008) com a dimensão Ambiência 

Inovadora, por considerar que a inovação não surge como um evento isolado, mas 

por fazer parte de um processo de gestão da inovação nas empresas (SEBRAE, 

2010). O Quadro 10 apresenta os conceitos e as variáveis usadas para cada dimensão 

do diagnóstico dessa ferramenta.  

 

Quadro 10 - Dimensões do Radar da Inovação 

Dimensão Conceito Variáveis 

1. OFERTA Refere-se aos produtos que são 
lançados no mercado. 

a) Novos mercados; 
b) Novos produtos; 
c) Ousadia; 
d) Resposta ao meio 

ambiente; 
e) Design e  
f) Inovação tecnológica. 

2. PLATAFORMA Refere-se ao conjunto de 
componentes comuns, métodos de 
montagem ou tecnologias utilizadas – 
uso dos recursos (físico e 
conhecimento) modo de construir 
produto e prestar serviço. 

a) Sistema de produção e  
b) Versões de produto. 

3. MARCA Refere-se à identidade da empresa, 
como ela transmite sua imagem ao 
cliente. 

a) Proteção de marca e  
b) Alavancagem da marca 

4. CLIENTES Refere-se as necessidades das 
pessoas e organizações que 
consumem produtos ou serviços. 

a) Identificação de 
necessidades;  

b) Identificação de 
mercados; 

c) Uso de manifestações 
dos clientes-processos e 

d) Uso de manifestações 
dos clientes-resultados.  

5. SOLUÇÕES Refere-se à combinação 
personalizada na oferta de bens, 
serviços e informações para resolver 
o problema do cliente. 

a) Soluções 
complementares e 

b) Integração de recursos. 

6. RELACIONAMENTO Refere-se à experiência do cliente 
com a empresa.  

a) Facilidades e 
amenidades e  

b) Informatização.  

7. AGREGAÇÃO DE 
VALOR 

Refere-se à forma como a empresa 
utiliza novos recursos para captar e 
transmitir valor ao cliente. 

a) Uso dos recursos 
existentes e  

b) Uso das oportunidades 
de interação. 

8. PROCESSOS Refere-se ao fluxo de atividades 
utilizadas na produção de bens ou na 
prestação de um serviço. 

a) Melhoria dos processos; 
b) Sistema de gestão; 
c) Certificações; 
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d) Software de gestão; 
e) Aspectos ambientais e  
f) Gestão de resíduos.  

9. ORGANIZAÇÃO Refere-se à estrutura organizacional 
da empresa. 

a) Reorganização; 
b) Parcerias;  
c) Visão externa e  
d) Estratégia competitiva. 

10. CADEIA DE 
FORNECIMENTO 

Refere-se aos aspectos relacionados 
a logística interna e externa da 
empresa. 

a) Cadeia de fornecimento. 

11. PRESENÇA  Refere-se aos canais de distribuição 
que a empresa utiliza para colocar 
seus bens ou serviços no mercado. 

a) Pontos de venda e  
b) Novos mercados. 

12. REDE  Refere-se aos aspectos relacionados 
com a rede que faz a conexão e 
comunicação entre a empresa e seus 
clientes, 

a) Diálogo com o cliente 

13. AMBIÊNCIA 
INOVADORA 

Refere-se às ferramentas, 
processos, pessoas e atitudes que 
promovem um ambiente favorável à 
inovação. 

a) Fontes externas de 
conhecimento; 

b) Propriedade intelectual; 
c) Ousadia inovadora 
d) Financiamento da 

inovação e  
e) Coleta de ideias. 

Fonte: Adaptado de Silva Neto e Teixeira (2014); Souza (2015); D´Anjoure Silva (2016). 
 

Os ALI, deste modo, por meio do Radar da Inovação, fazem o diagnóstico de 

maturidade da empresa atendida, no que se refere à inovação, conhecem suas 

necessidades e orientam para as melhores práticas de gestão que possam aumentar 

a competitividade empresarial e a qualidade dos serviços prestados (SEBRAE, 2010).  

Para que os Agentes tenham uma orientação sobre o processo de gestão da 

inovação nas empresas de micro e pequeno porte, como estratégia para ganhar 

competitividade e lucratividade, foi elaborado pelo SEBRAE-PR, em 2010, o Guia para 

a Inovação – Instrumento de orientação de ações para melhorias das dimensões da 

Inovação. Este guia da Inovação, que é destinado aos Agentes e aos consultores, 

ressalta que “a inovação só ocorre de forma sistemática quando a empresa domina o 

Processo de Inovação, composto de cinco etapas: Levantamento, Seleção, Definição 

de Recursos, Implantação e Aprendizagem”. Além de ser estruturado de acordo com 

as 13 dimensões utilizadas na metodologia de medição do grau de inovação nas MPE 

e para facilitar sua aplicação, são feitas associações para cada um dos itens do 

levantamento do grau de inovação dessas empresas (SEBRAE, 2010).   

 

5.1.3 Programa ALI e Projeto Saúde em Maringá 

 

De acordo com um dos entrevistados, o Programa ALI teve como objetivo 

levar tecnologia e inovação para as empresas, com base na experiência do projeto 
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piloto que aconteceu em Curitiba e no Distrito Federal, em 2008. Em Maringá e região, 

o mapeamento do setor saúde foi iniciado em 2013, como se observa no trecho: 

 

O Programa ALI surgiu em Maringá, na verdade no Paraná e no 
Distrito Federal em 2008, praticamente. Justamente com o objetivo de 
levar tecnologia e inovação para as empresas e tivemos a experiência, 
no caso, proposto pelo SEBRAE Nacional nesses dois Estados...E em 
2013, nós começamos a fazer o mapeamento pra trabalhar o setor da 
saúde. Então, nós contratamos uma Agente Local de Inovação e 
juntamente com ela nós começamos a mapear todas as empresas que 
estavam em Maringá e ao seu redor no sentido que poderíamos 
buscar esse tipo de assunto e oportunidade de melhorias também 
(E1). 

 

O Programa ALI, segundo os documentos e artigos que constam nos 

cadernos sobre os trabalhos e acompanhamento que os ALIs realizaram nas 

empresas, foi embasado em uma metodologia adaptada da Índia para a realidade das 

empresas brasileiras. No caso do modelo de base da Índia, este trabalha com recém-

formados e conexão com professores (pesquisadores) das Universidades, como é 

comentado: 

 

O Programa ALI surgiu, na realidade, na Índia, e o SEBRAE com sua 
equipe vasculhou o mundo todo, construiu o melhor modelo de 
atuação para o Brasil. Então, acabou chegando a esse modelo, né? 
Da Índia, que é recém-formados, deixando até outros modelos 
finlandês, japonês, alemão e tal, justamente por que? porque na índia 
eles trabalham com recém-formados e tinha muita conexão com os 
professores das Universidades. Os pesquisadores, nesse caso, e 
como o Brasil tem muitos jovens, muitos universitários a ideia também 
foi topicalizar essa informação, essa metodologia e aí nós começamos 
a fazer aqui em Maringá(E1). 

 

Dados levantados no site e em documentos consultados no 

SEBRAE/Maringá, mostram que a área da saúde foi incluída no Programa ALI devido 

a uma pesquisa realizada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá 

– CODEM dos setores que estavam se destacando na cadeia produtiva local. A equipe 

do SEBRAE/Maringá iniciou os trabalhos no setor da saúde; a equipe não tinha 

experiência de trabalho e não sabia como seria a atuação nesse setor, conforme o 

trecho: 

 

Na área da Saúde de Maringá, nós tivemos um estudo um pouco antes 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá o CODEM, 



71 
 

e onde começou a ser mapeado alguns setores que estavam se 
despontando. Isso aí apareceu a área da saúde como um todo. Mas o 
SEBRAE não tinha nenhuma experiência na área da saúde, a gente 
também não sabia como ia ser essa atuação. Então, o ALI veio, nesse 
momento, fazer um processo de arregimentação das empresas e fazer 
o primeiro contato dentro assim do SEBRAE e das empresas da área 
da saúde (E1). 

 

Quanto à cadeia da área da saúde, esta, como foi comentado anteriormente, 

é relevante para a cidade de Maringá. O início do Projeto Saúde em Maringá envolveu 

a abertura da visão da rede de relações entre as cadeias produtivas que estão em 

torno do setor da saúde local: 

 

O estudo foi realizado, no passado, que deu origem ao nosso projeto, 
foi evidenciado que essa cadeia tinha aumentado muito o número de 
empresas, que havia sido aberto muitas empresas como clínicas e 
pequenos consultórios em Maringá. Isso sinalizou que em função 
desse crescimento, tinha uma demanda latente na área que a gente 
não atuava. Então isso foi uma seleção pra gente. Hoje, o que a gente 
tem trabalhado no setor da saúde é que a gente já explodiu essa visão 
pra gente de clínicas, hospitais e consultórios, a gente está 
trabalhando mais o envolvimento de outras cadeias. E outros 
segmentos que compõem a cadeia de valor da área da saúde (E1). 

 

O processo de formação dos Agentes, o processo de trabalho no 

acompanhamento que fazem nas empresas e o funcionamento da aplicação do Radar 

da Inovação foi explicado pelos participantes. Os relatos dos entrevistados mostram 

o processo e duração da formação, os atores envolvidos no processo de transferência 

de conhecimento e, sobretudo, a visão deles como sujeitos desse processo. Os 

pontos relevantes da Formação/Capacitação são: a) treinamento realizado por um dos 

Agentes no SEBRAE/Curitiba durante um mês, e por outro Agente no 

SEBRAE/Maringá durante quarenta dias, com diferentes estratégias no formato da 

capacitação dos mesmos. O referido treinamento constitui na imersão, onde foi 

trabalhado todo o material da metodologia da ferramenta, dinâmicas em grupo para 

tirar qualquer dúvida sobre sua aplicação, especialmente o preparo comportamental 

dos agentes para atuar nas empresas e a análise monitorada do perfil comportamental 

dos agentes no processo de seleção dos mesmos. O Quadro 11 apresenta os trechos 

que mostram essas informações: 
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Quadro 11 - Formação/Capacitação dos Agentes: conteúdo, dinâmica, local, duração, 
aplicação da metodologia do Programa ALI 

FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO 

E2: “Esse treinamento é um treinamento de imersão... É um treinamento bem avançado. Ele utiliza as técnicas 
mais atuais de treinamento que o SEBRAE tem. ... Então, esse treinamento de Curitiba, além de passar todo o 
material teórico sobre inovação e sobre o SEBRAE, sobre o trabalho de um agente, ele também passa bastante 
coisas comportamentais sobre como você identifica perfis de pessoas, como lidar com esses perfis, como 
trabalhar em grupo, como interagir socialmente”. 

DINÂMICA E ACOMPANHAMENTO DOS FACILITADORES 

E2: “..então, tem várias dinâmicas, tem acompanhamento de facilitador e de uma pessoa dedicada a fazer a 
avaliação contínua. Então, tem uma avaliadora o tempo todo na sala avaliando todos os participantes, inclusive 
os facilitadores. Além disso, a gente tinha que fazer um blog diário sobre todas as nossas atividades do dia, 
incluindo nossas atividades fora da sala de treinamento. Então, a gente tinha que reportar também como a gente 
interagia fora do ambiente do SEBRAE. Por exemplo, se a gente se reunia para comer, para verificar como é a 
sociabilidade dos Agentes. Isso foi fortemente avaliado”.  

E3: “Essa metodologia, nós recebemos o material. Nós fizemos a leitura desse material, depois disso, nós 
tivemos uma oficina, onde a pessoa que participou, né? Fez o desenvolvimento da ferramenta veio para 
apresentar a ferramenta. Não no sentido de apresentar a ferramenta, mas para apresentar os fundamentos, a 
justificativa porque aquilo estava compondo o diagnóstico, porque aquilo ali. Então assim, tinha toda essa 
fundamentação da ferramenta, com a oportunidade e espaço para tirar dúvidas, porque nós tínhamos feito a 
leitura, ele estava apresentando e tinha o momento de tirar dúvidas.... Então, nós fazíamos o diagnóstico, 
voltávamos, tirávamos todas essas dúvidas, todos esses esclarecimentos, esses debates e escutava. Era uma 
coisa aberta. Era o grupo, todo mundo que tinha aplicado ...” 

LOCAL E DURAÇÃO 

E2: “Ele aconteceu em Curitiba durante todo mês de novembro... Na verdade, foram três semanas. Na última 
semana, foi dito quem estava aprovado e quem não estava aprovado e a última semana de treinamento, foi um 
treinamento intensivo de ALI mesmo. Daí foi sobre o sistema, sobre regras do programa, a parte mais burocrática. 
Aí foi a última semana”. 

E3:”Foi um treinamento de quarenta dias, fui bem puxado, era de manhã, de tarde e não tinha hora para sair. 
Foi no SEBRAE mesmo, aqui em Maringá. Então, nós entravamos de manhã tinha o cronograma, tinha atividades 
para fazer. Nós tínhamos o facilitador, ele desenvolvia um tema, uma oficina, um conteúdo ali naquele dia”. 

FOCO DO TREINAMENTO 

E2:“Principal foco desse treinamento é fazer uma análise comportamental, é ver como que é a interação social 
dos participantes”. 

E3: “E nós tínhamos uma pessoa que ficava observando questões comportamentais, o desempenho em grupo, 
assim habilidades de liderança, sua habilidade de comunicação. Então isso era muito legal porque sempre nós 
tínhamos avaliação e tínhamos um feedback tanto técnico quanto comportamental”. 

BUSCA DAS EMPRESAS 

E3: “Os Agentes Locais de Inovação, íamos para campo que era ir para cidade mesmo atrás de empresa que é 
uma... faz parte do projeto, né? Encontrar empresas no mercado e aplicar o diagnóstico”. 

APLICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

E3:“Esse primeiro diagnóstico não era aplicado sozinho era um grupo. Eram três Agentes, íamos juntos em uma 
empresa e aplicávamos juntos. E aí voltava e juntava daí todo mundo e todo mundo ia contar a experiência, tirar 
suas dúvidas, apresentar como que foi. Como se fosse um brainstorming mesmo, porque as dificuldades não 
era mais de entender a ferramenta. A ferramenta já estava internalizada”. 

PÓS-DIAGNÓSTICO 

E3:“E aí depois que nós aplicávamos o diagnóstico, nós voltávamos para o SEBRAE. E aí nós íamos discutir 
cada uma das dificuldades ou cada uma das dúvidas que ficaram, porque é aquela coisa na hora que você 
escutou, que você leu você entende tudo. Mas a forma de abordar o empresário. Como fazer o empresário 
entender aquilo? Então isso era só na prática. Então, nós fazíamos o diagnóstico, voltávamos, tirávamos todas 
essas dúvidas, todos esses esclarecimentos, esses debates e escutava”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Voltando ao histórico do Programa ALI, para a área da saúde, no início foram 

120 empresas captadas que era a meta do Programa, no final foram ficando as que 

conseguiam realizar, implementar o que foi previsto no planejamento das metas para 
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o primeiro ciclo do Programa. Nesse trecho, observa-se que a estratégia era trazer 

um número maior de empresas para conhecer a dinâmica do processo de gestão. 

Depois de identificadas as necessidades de conhecimento sobre gestão, trabalhar o 

processo de inovação, e por fim, posicionar os recursos financeiros públicos e 

privados no desenvolvimento e expansão da cadeia produtiva local, a estratégia 

focava a cadeia de valor, expansão da rede e mercado global: 

 

Retomando, a gente tinha uma estratégia, massificaremos 2013, 2014, 
2015 e 2016, a atuação do SEBRAE no setor porque a gente era 
desconhecido. No começo a gente não conhecia nada. A partir dessa 
massificação e nossa experiência, a gente começa a afunilar para algo 
que a gente quer fazer de esforço em termos de benefícios mesmos. 
Melhorou-se muito a gestão, a parte de gestão vencida, a gente vai 
para a inovação mais pura, a gente entra na inovação, a gente buscou 
o salto da qualidade. Por que? Porque começamos a sinalizar para 
2021-2025 a questão do turismo da saúde. Mesmo fazendo toda essa 
sequência de ações e tal. O foco nosso na cadeia de trabalho está 
calcado em trazer novos recursos para Maringá. Essa é a nossa visão 
para fazer o dreno de recursos. Posicionar Maringá no mundo e não é 
para todo mundo é lógico. Maringá e um grupo de profissionais bons. 
Mas, esses profissionais vão levar o nome de Maringá lá para o mundo 
praticamente. Essa é a nossa visão (E1). 

 

O número de empresas da área da saúde, conforme dados do CODEM, era 

de 1.300. Além disso, a estratégia de seleção das empresas foi sendo reformulada no 

decorrer do tempo, com os recursos que o Programa e o Projeto conseguiam para 

manter o acompanhamento das mesmas e desenvolvimento do setor saúde: 

 

Essas são 1300 no grupo criado de um CNPJ do CNAE, se a gente levantar 
da cadeia de valor do setor dá 6000 e poucas empresas porque aí entra MEI, 
né? Empresas individual, empresas de vários fornecedores que estão 
relacionados. Então, o volume é muito mais alto. Só que a gente tem 
restrições de recursos do SEBRAE e a gente não consegue abraçar todo 
mundo (E1). 

 

Em síntese, o Programa ALI teve início como Projeto Piloto, realizado pelo 

SEBRAE Nacional, em Brasília – Distrito Federal e em Curitiba, capital do Estado do 

Paraná. A metodologia foi adaptada do que foi realizado na Índia, com parceria com 

a Universidade para capacitar os jovens na iniciação científica, com ajuda de 

professores pesquisadores e para o mercado de trabalho. O Programa ALI em 

Maringá foi iniciado com o mesmo formato do que foi realizado no modelo piloto, o 

qual tinha como objetivo levar o conhecimento sobre o processo de inovação para as 
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micros e pequenas empresas, de acordo com as necessidades e possibilidades locais 

de acesso aos recursos financeiros para sua implementação. Ou seja, cada Estado e 

Município implementou o Programa ALI com a necessidade de desenvolvimento da 

cadeia de valor e dos recursos que conseguia captar para sua execução.  

 No caso de Maringá e região, observa-se que o Programa ALI teve início com 

o setor da moda, TI e da construção civil. Após o conhecimento do processo de 

trabalho dos Agentes e a análise da cadeia produtiva local, realizada por instituições 

fora do âmbito do SEBRAE, foi detectada a relevância econômica da cadeia da saúde 

para Maringá e seu entorno. Essa cadeia, segundo a análise feita movimenta não só 

os estabelecimentos assistenciais de saúde, as clínicas de especialidades, 

consultórios médicos, odontológicos, fonológicos, psicológicos, entre outras 

especialidades, hospitais privados, como também o comercio que abastece esses 

negócios, fornecedores de máquinas e equipamentos, profissionais especializados 

em tecnologia da informação, consultores e advogados, além da demanda de 

capacitação em gestão de negócio e inovação. Assim, foi proposto um projeto para a 

área da saúde que desse suporte as ações que eram planejadas pelos Agentes para 

as empresas que acompanhavam. 

 

5.2 FERRAMENTAS E PRÁTICAS PARA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

UTILIZADAS PELOS ALIS NO PROCESSO DA GESTÃO DA INOVAÇÃO 

 

O processo de transferência de conhecimento por meio de ferramentas e 

práticas que os ALIs utilizaram para levar conhecimento sobre inovação para 

empresas do setor saúde, foi implementado pelos ALIs que lidaram com a realidade 

de cada empresa, com os recursos que foram possíveis disponibilizar em cada 

situação vivenciada e a percepção de cada um deles. O Quadro 12 apresenta um 

desdobramento desse processo. 

 

Quadro 12 - Técnicas, Ferramentas e Práticas utilizadas para Transferências de 
Conhecimento pelos ALI 

RADAR DA INOVAÇÃO 

E2:” A gente utilizou principal, inicialmente essas técnicas do Radar da Inovação. Esse diagnóstico é feito mais 
algumas vezes durante o ciclo e após isso, as principais técnicas são realmente o acompanhamento”. 

PDCA 

E2“...porque o objetivo é que no final do acompanhamento a empresa tenha uma gestão da inovação, então que 
ela consiga fazer esse processo de diagnóstico, análise de planejamento da inovação, execução e 
acompanhamento, que é o PDCA, que ela consiga fazer sozinha. Então, a gente começa já a transferência nesse 
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momento”. 

PROJETO/ MAPEAMENTO DE PROCESSO 

E1“...em outros setores, quatro que eu já trabalhei o ALI, no setor da moda que é muito forte em Maringá e 
Cianorte, né? Tem que ter um projeto junto porque muitas ações a gente leva ou a gente procura construir com 
o empresário. Mas falta recursos, muitas vezes financeiros, recursos de capacitação para eles. Consultorias que 
o Programa em si não tem, porque ele é um programa fechado com a CNPq. Com o projeto ele se encaixa legal 
porque levanta necessidades, o projeto trabalha, levanta necessidades o projeto trabalha também. E o projeto 
já absorve essas empresas com foco na atuação do projeto em si. Aí você tem uma potencialização mesmo das 
necessidades de cada empresa. Eu volto para aquela situação, não conseguimos potencializar 100% não, a 
gente tenta muita coisa, temos ações que os resultados os empresários deixam de fazer. Aí a gente tem que 
substituir eles mesmo e tal”. 

ORIENTAÇÃO 

E2:“.... porque o meu trabalho não é de um consultor, então eu não vou lá e vou, por exemplo, fazer um 
mapeamento de processo para empresa e entregar pronto. Eu vou orientar a empresa a fazer o mapeamento de 
processo. Então, o conhecimento vai ser dela porque ela que vai fazer. Eu vou orientar a empresa a fazer um 
plano de marketing, eu vou orientar a empresa a buscar uma reforma da fachada e assim por diante”. 

EVENTOS/CURSOS 

E1: “Voltando para questão da inovação, dentro do nosso projeto o que foi para o ALI também, quando a gente 
fez a nossa Missão para o Canadá. Em 2015, a gente fez o CONIGIS – Congresso Internacional de Inovação e 
Gestão em Saúde, em Maringá, foi bem legal, veio o pessoal do Canadá e outras pessoas de fora também e deu 
bom resultado. Em 2016, foi realizada a Conferência, é uma ação fora da CONIGIS, mas que foi mais voltada 
para o cotidiano. Isso fortaleceu o capital social do setor. Ficou assim, muitos hospitais ou clínicas, associações 
que não estava no dia a dia nosso, mas que começaram a integrar. 2016 realizamos de novo o evento ... 2016. 
2017, o ano passado o OPAS – Organização Pan-americana da Saúde, viu o nosso trabalho através das 
articulações com os deputados daqui de Maringá e do CODEM e ela colocou a gente no radar e nós conseguimos 
100% de patrocínio para realização do evento. Foi bacana porque isso fortaleceu ainda mais. E agora a gente 
vai ter a 2ª Conferência da Saúde que já não vai mais ser realizada pelo SEBRAE.” 

CURSOS DE PROGRAMA DE QUALIDADE/CONSULTORIAS 

E2: “Além disso, a gente tem algumas ações do Projeto de Saúde e do ALI que são cursos de programa de 
qualidade, a gente traz consultores especializados para falar sobre assuntos que a gente vê que são oportunos 
e também a gente disponibiliza consultorias para as empresas. Então as empresas interessadas também podem 
contratar consultores para resolver algum problema de maneira mais incisiva. Essas seriam as principais formas 
de transferência de conhecimento”. 

BENCHMARKETING 

E2:“Agora a gente está iniciando também com Benchmarking que daí não é a transferência do meu 
conhecimento tanto é transferência do conhecimento do ALI, no sentido de que está transferindo conhecimento 
sobre Benchmarking, mas o conhecimento que eles estão indo atrás do Benchmarking é o conhecimento dos 
colegas médicos, dentistas, donos de laboratórios, é esse conhecimento que eles estão indo atrás. E está dando 
muito certo porque eles saem de lá com parcerias muito legais”. 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

E3: “Nós aplicávamos pesquisa de satisfação com os pacientes. Ah, como a gente vai fazer essa pesquisa de 
satisfação?  caixinha? É. Vai ser pelo WhatsApp? Vai ser pelo e-mail? Então assim, para pensar nisso é um 
desafio, porque não é a realidade deles. Então, tudo isso tinha que ser apresentado, aí tinha que ser apresentado 
não só a ferramenta, mas também a forma que iria trazer mais resultado. Tinha que apresentar caso onde já 
havia aplicado e os resultados obtidos para ele ir, né? Enquanto empresário, se animar. Então, tinha todo um 
processo de implementação”. 

MEG 

E2: “O MEG é o Modelo de Excelência em Gestão. Ele é um diagnóstico que é feito nas empresas de acordo 
com o Modelo de Excelência em Gestão. Esse modelo, hoje, finalmente tem mil pontos, então ele serve para 
avaliar empresas de portes bem grande - Coca-Cola e tudo mais. Porém, como a gente tá trabalhando com micro 
e pequenas empresas, ele foi adaptado ao MEG, que a gente chama de MEG 100. Ao invés de mil pontos 
avaliados, a gente avalia cem pontos. Então, as empresas conseguem a pontuação de cem. E daí que muitas 
empresas começam com vinte, trinta, daí o nosso objetivo é elevar essa pontuação delas”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Quanto ao fato do Programa ALI ter conseguido transferir algum 

conhecimento, tecnologia em parceria com as Universidades, a opinião do E1 é de 

certa forma contraditória com o que preconiza os princípios da metodologia  que 
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embasa o Programa ALI, que as Universidades são próximas dos trabalhos realizados 

pelos ALIs, com o acompanhamento de professores do que está sendo transferido de 

conhecimento e implementado de inovação nas empresas que fazem parte do 

mesmo, como pode ser visto no trecho: 

 

As Universidades em Maringá, e eu acho no Brasil todo, ainda elas 
ficam muito isoladas. Mas o que ela produz e o que o mercado oferece 
de ferramentas o próprio Agente Local de Inovação, no caso seria o 
ALI, tem conseguido levar para as empresas. Não na sua totalidade, 
mas eu percebo que essas empresas têm evoluído bastante em vista 
do que estavam. Eu consigo, muitas vezes, ainda é perceptivo não 
tem nenhum estudo sobre isso ainda. A gente não consegue mensurar 
100%, a gente consegue mensurar a evolução através dos gráficos de 
empresas para empresas de setor por setor (E1). 

 

Em síntese, os entrevistados trouxeram em seus depoimentos as técnicas 

utilizadas com a ferramenta do Radar da Inovação1,PDCA, Projeto/Mapeamento de 

Processo, Orientação, Eventos/Cursos, Cursos de Programa da 

Qualidade/Consultorias, Benchmarking e Pesquisa de Satisfação dos Clientes, com 

foco no planejamento das ações para melhoria da gestão das empresas, no 

monitoramento das ações que estavam sendo executadas e no novo diagnóstico. 

Nesse sentido, o papel do ALI é na transferência do conhecimento das ferramentas, 

na demonstração de melhores práticas na resolução das necessidades que foram 

apontadas no diagnóstico do Radar da Inovação e no acompanhamento em todo o 

processo da gestão da inovação na empresa. Como se pode constatar em 

depoimentos:  

 

O trabalho do ALI não é de consultor... eu vou orientar a empresa a 
fazer o mapeamento ... a fazer um plano de marketing... a buscar uma 
reforma na fachada ... o conhecimento é dela porque é ela que vai 
fazer” (E2).  
“Fazer pesquisa de satisfação com pacientes... pensar nisso é um 
desafio porque não é a realidade deles...tudo isso tem que ser 
apresentado, com resultados, planejado...Então, tinha todo um 
processo de implementar (E3). 

 

Entre as práticas que foram relatadas estão: Missão Técnica para o Canadá 

em 2014; CONINGIS em 2015; Conferência da Saúde em 2016, 2017 e 2018; Cursos 

de Programas de Qualidade; palestras com consultores especializados na área de 

                                            
1 O Radar da Inovação apresenta 13 dimensões, como pode ser observado no quadro 10. 



77 
 

saúde; disponibilização de consultorias para as empresas; encontros e reuniões para 

transferência de conhecimento entre colegas de profissão e profissionais 

especializados da área: “é esse conhecimento que eles estão indo atrás... porque eles 

saem de lá com parcerias muito legais” (E2). 

 

5.3 ANALISAR O PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO DE ALIS 

PARA EMPRESÁRIOS 

 

Práticas e ferramentas relativas à codificação de informações trazidas pelos 

ALIs para as empresas do setor saúde, o modo como cada uma utilizou os 

conhecimentos transferidos para registrar as informações recebidas, como 

analisaram, como criaram sistemas de informação, como padronizaram seus 

processos e mudaram suas estruturas foram analisados e apresentados nos Quatros 

13, 14, 15, 16, 17 e 18. 

 

Quadro 13 - Análise de informações 

REGISTRO/AVALIAÇÃO DE DADOS 

E4:“Isso é um ponto importante porque nós tínhamos todos esses índices, mas nós não avaliávamos, entendeu? 

Nós tiramos nota baixa no Radar no primeiro processo do ALI porque nós não registrávamos as reuniões, nós 
não colocávamos isso em ata, por exemplo. A gente tinha tudo isso bonitinho no computador, todos 
mensalmente, todos registrados. Mas, nós não colocávamos isso para os diretores, ficava dentro do setor da 
qualidade. Somente com os responsáveis pela qualidade...também no processo para que tenha uma evidência 
que você faça é preciso registrar né? e onde está esse registro? Então foi através do ALI, do mapeamento que 
foi feito. Aí foi bem coincidência que logo em seguida, na próxima auditoria, ele pediu para gente mostrar. Nossa 
e nós tínhamos. Assim, nós temos o registro disso. Tem o registro disso? Aí eu falei – Temos todos os gráficos 
e os registros. Foi uma coisa que nós falamos nossa né? Salvou (risos) Se não teríamos uma não conformidade”. 

E5:“Sim. Eu acho que o mais interessante, né? Existem aqueles relatórios que ficam internos para nós, aí a 

gente tem aquele impacto – Nossa! Eu não achava que a gente estava desta forma, né? Mas eu acho mais 
impactante foi a caixinha de sugestões com as melhorias que a gente não tinha percebido e que fez toda uma 
diferença... Fica guardado e a gente não vê se cresceu, né? Se a gente evoluiu, se a gente parou, se a gente 
regrediu, se realmente a gente está conseguindo evoluir, não na questão de cliente, na questão financeira, 
porque todo mundo trabalha pra isso, né? E a partir desses relatórios, de tudo isso você consegue ampliar, 
modificar, tentar acertar em alguns erros, né? e mudar a forma. Eu acho que ainda dá tempo quando é mapeado”.   

COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 

E7:“Sim. A gente faz o relatório comparando mês a mês, se aumentou o número de pacientes, se diminuiu 

porque aumentou, porque diminuiu, porque noventa por cento dos pacientes é convênio ou particular e com essa 
crise do Brasil deu um pouquinho uma caída. Daí pra gente avaliar o que diminuiu. Qual o convênio que foi? Tem 
um convênio de grande expressividade aqui em Maringá que perdeu um monte de vidas”. 
Qual convênio?  
R= “A Unimed perdeu a usina Santa Terezinha. Então deu uma boa diminuída nesse convênio. Só que por outo 
lado, começou a aumentar um pouquinho os outros. Tem bastante gente migrando dele para um plano de saúde 
um pouco mais em conta. E a gente tem bastante paciente procurando opção de particular. Ao invés de pagar a 
mensalidade do plano. Aí vem e paga o que precisa da revisão anual”. 

IDENTIFICAÇÃO DE MELHORIAS 

E8: “Sim. Ao identificar um determinado resultado. Dependendo da área ou nós fazemos a reunião com o 

Enfermeiro ou com o Corpo Clínico ou os dois ou com outros setores e a partir disso, a gente tenta tomar algumas 
decisões que possam melhorar ou mudar aquela situação. Um exemplo, recentemente nós tivemos uma reunião 
com os Técnicos e a Administração, houve um filtro do que eles passaram, como eu tinha informações 
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importantes do Corpo Clínico e da Enfermagem foi feito uma reunião com os Enfermeiros e com o Diretor Clínico 
e foram passadas essas informações para os dois, tanto o feedback positivo, quanto aquele negativo, mas no 
sentido de uma mudança, de uma melhoria”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Observa-se com a análise das informações que foram sendo recebidas ou 

registradas, que cada empresa fez e como foi sendo desenvolvido seu processo de 

aprendizagem na solução dos problemas e na utilização dessas informações. Aquelas 

que conseguiram disponibilizar esses registros para suas equipes tiveram um ganho 

em conhecimento que foi disseminado para todos, como também puderam perceber 

a importância da transferência desse conhecimento para melhoria da gestão e 

desenvolvimento do negócio. Chama atenção o relato de E7 que foca a Dimensão 

Cliente, que possibilitou perceber a mudança no comportamento de compra dos seus 

clientes, com a crise financeira do país, na nova forma de consumir os serviços 

prestados pela empresa, devido a perda do poder aquisitivo no uso de planos de 

saúde locais. 

 Nesse contexto, a transferência de conhecimento foi realizada nessas 

empresas, por meio da estratégia de codificação que segundo Hansen et al. (1999), o 

conhecimento é armazenado em sistema de informação, depois que passa por um 

processo de padronização e estruturação. Dornelas (2010) lembra que a codificação 

está relacionada ao conhecimento explícito que é armazenado em bases de dados e 

sistemas de informação e que pode ser acessado e reutilizado por qualquer pessoa 

da organização.  

As dimensões do Radar da Inovação que foram trabalhadas nesse processo 

de melhoria na gestão são: a) Dimensão Processos, que está relacionado ao fluxo de 

atividades na prestação de serviço, na utilização de software na gestão da empresa, 

visão externa da empresa e estratégia de competitividade; e b) Dimensão Cliente, no 

sentido de identificar suas necessidades, suas manifestações sobre o serviço 

prestado pela empresa e a identificação da empresa no mercado que atua. Por outro 

lado, um dos entrevistados comenta que possui um software de gestão, onde colocou 

os dados para alimentar a planilha financeira, mas que não analisou os resultados da 

mesma para melhoria do processo de gestão da sua empresa, como no trecho:  

 

Sim, eu já tinha esse software que muitas coisas a gente pegou de lá 
para fazer a planilha inclusive. A gente fez colocou os dados, mas não 
houve analise, não houve nada disso. Ou seja, eu alimentei a planilha, 
mas não analisei os resultados (E9). 
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 Quadro 14 - Criação de Sistema de Informação 

PROCESSO DE GESTÃO 

E4:“... a gente fala, desde o primeiro momento que a ALI apresentou para gente o ALI. Assim, ah, mas nós já 

temos, é mais um processo que a gente vai ter que cuidar, vai ter que fazer. Mas como a ALI veio conversar 
com a gente até porque era o início. Vai ser muito bom, vai contribuir muito para mim também. Então a gente 
disse então tá, vamos fazer. Não custa, já estamos aqui vamos fazer junto. Daí nós podemos perceber quando 
ela começou a mostrar aquilo parecia uma auditoria interna. Nossa! nós fazemos. Mas quando nós fazemos a 
auditoria interna nós começamos a não enxergar algumas coisas de tanto que a gente faz, o dia a dia sega. 
Então, quando ela veio e mostrou. Nossa! Realmente a gente falta fazer isso. Olha a gente não tem isso! Então 
foi até uma forma de nos ajudar a identificar algo que nós precisávamos fazer que a gente nem estava 
enxergando que era... a gente lia e achava que tinha. A partir do momento que ela me solicitou. Opa! Eu não 
tenho isso”. 

E5:“Nós temos. Você fala na parte de gráficos, né? Para ver essa questão de crescimento. Sim, a gente desde 

o início até hoje. Toda essa parte de crescimento, desde do cliente, desde da falta, por onde eles vêm? 
Telefone, quantas ligações são retornadas? Quantas não são? Então a gente tem todo esse controle”. 

PROCESSO DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

E7: “De informação não. Mas, a gente melhorou a questão da segurança do paciente que é a identificação 

através de pulseira. Daí a gente melhorou porque é uma informação gerada, se ele está dentro, o que ele fez, 
onde ele passou. E a parte do acompanhante também, a gente estar em fase, esperando a confecção de 
crachá, pra por crachá de acompanhante, de prestador de serviço, pra todo mundo que circular dentro do 
Hospital, e tenha alguma identificação”. 

PROCESSO DE ATENDIMENTO AOS CLIENTES 

E7:“Porque informação predial a gente tem em toda, indicando pra onde o paciente tem que ir, principalmente 
que a gente tem bastante público idoso e a gente tem um pouco de dificuldade nisso. Então, tem placa pra 
tudo que é lado. Se você andar vai ver, onde que é a recepção, onde que é o setor de exames, onde é o centro 
cirúrgico, onde fica os banheiros. E a recepção dois que a gente tem separado, mas mesmo assim, as meninas 
todas são treinadas para dar informação quantas vezes for necessária”. 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTERNO/EXTERNO 

E8:“Nós tentamos recentemente com o sistema de informação, no meu ponto de vista é que acaba sendo 

mais voltado para Administração. O que a gente mais necessita, nós temos nos indicadores da Enfermagem. 
O próprio sistema ele alimenta isso que é repassado para Secretária de Saúde, Vigilância Sanitária e como 
nós temos um escritório de contabilidade que também precisa dessas informações, eles já recebem tudo isso 
pronto. Então, o nosso sistema, ele nos atende adequadamente tanto interno quanto externamente. O que eu 
ia comentar é que esse ano nós tentamos criar mecanismos de registros de ocorrências”. 

PROCESSO DE COMUNICAÇÃO INTERNA 

E8:“Eu comentei com o ALI que desde que eu entrei, eu tentei abrir a minha sala, no sentido de recepcionar 
todo mundo. Precisando de qualquer coisa, problema, conversa comigo. Venha sugerir mudanças. Eu converso 
com a Enfermeira, eu converso com o Médico. Aqui não tem tempo ruim. De certa forma, que as pessoas 
pudessem se sentir mais participantes e ter coragem para se expressar naturalmente. E eu me comprometi 
com o ALI, passei para ele esse quadro e mesmo assim, nós criamos um formulário onde foi passado em 
reunião. Dentro de uma Educação Continuada eu aproveitei um tempinho e falei da importância de ter esse 
registro”. 

PROCESSO DE GESTÃO/ MARKETING 

E9:“Sim deu para enxergar bastante coisas ali para gente priorizar determinados procedimentos. Então, a 

gente conseguiu visualizar a unidade de negócio mais lucrativas e outras menos lucrativas, de forma a priorizar 
até isso numa divulgação, num marketing num fechamento de parceria com uma empresa. Saber onde a gente 
pode dar um desconto maior para os funcionários daquela empresa e onde não dá para dar tantos descontos. 
Assim a gente não teria essa informação, pelo menos tão claras se não tivesse feito isso. Se não tivesse feito 
essa consultoria durante o Programa ALI”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Os relatos dos entrevistados apontam para importância que eles viram da 
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criação de um sistema de informação para gestão da empresa. Observa-se pela 

heterogeneidade das empresas e nível de gestão que cada uma fez esse processo 

como pode e com os recursos disponíveis de cada gestor. Mas no geral, todos 

reconhecem a diferença que fez a implementação do mesmo para o negócio e 

melhoria no atendimento aos clientes.  

Em termos das dimensões do Radar da Inovação, a criação do sistema de 

informação teve como foco as dimensões: Cliente e Processo. E em termos da 

transferência de conhecimento, na visão de Fernandes (2008), as organizações que 

conseguem estabelecer mecanismos sistemáticos de gerenciamento do 

conhecimento alavancam a aprendizagem, mas o grande desafio é entender como 

esse acontece na organização e como acontece a transferência do conhecimento para 

que ela consiga gerenciar, estimular e direcioná-la para criar uma estratégia de uma 

cultura organizacional que favoreça a inovação.  

 

Quadro 15 - Padronização de Processos 

PROCESSO DA GESTÃO DA QUALIDADE 

E4: “Sim, padronizamos porque nós temos um PQ de cada setor. Ele é um documento da qualidade, onde vai 

dizer todo o processo da qualidade. Então, a gente tem tudo isso documentado, como é feito. Então, se eu vou 
fazer uma avaliação do indicador da qualidade. Como deve ser feito. Então, lá tem tudo dizendo passo a passo 
como eu tenho que fazer isso. Se eu tenho que atender um paciente da recepção. Eu tenho que dizer como eu 
atendo o paciente na recepção. Todos os funcionários. Que todos os funcionários passam inclusive por 
treinamento desses documentos. E eles são registrados, esses documentos. Por que? Pra realmente ter uma 
padronização do Laboratório. Então, em tudo, até como realizar um exame, como fazer uma coleta, como atender 
um paciente e como registrar um documento da qualidade. Até para registrar um documento da qualidade existe 
um padrão. Qualquer pessoa que tiver acesso, ela vai ler e ela vai conseguir elaborar. Tudo isso está 
padronizado”. 

PROCESSO DE ATENDIMENTO/GESTÃO 

E5: “Padronizamos a maioria dos processos. A parte de atendimento, a parte da agenda. A gente conseguiu um 

padrão. A parte das fichas dos nossos pacientes. Que através dali todo mundo sabe o que está acontecendo 
com o paciente. Quem entra para atender, a gente sabe tudo que aconteceu. É continuo, essas fichas que nós 
conseguimos padronizar tudo isso, é o histórico.  É porque a musculação terapêutica, então eu respondo pelas 
patologias e elas respondem pelos aparelhos. Então, elas assumem a musculação. Mas eu avalio e acompanho. 
Então, se o paciente tiver dor em tal aparelho, em tal angulação. Elas sabem da patologia, elas relatam e a gente 
mexe a angulação – Não vamos por essa angulação para não pegar tal tendão, eu não quero que trabalhe 
peitoral, não mexe. É através da ficha, eu acho que é o mais importante pro atendimento, que se eu pegar a 
ficha de qualquer paciente eu sei – olha a ficha tem que a angulação em tal dia por conta de tal dor voltamos a 
esse aparelho. O paciente está ok, não fez a bicicleta por cansaço. Essa é a padronização do trabalho. É a 
história e a evolução do paciente na ficha e o acompanhamento por dia nos aparelhos. 
E6: “Eu acho assim, que a partir do momento que o paciente entra no consultório, já conseguiu padronizar, no 
sentido aqui dentro do atendimento, é receber o paciente, passar orçamento o que seja. Mas, o meu problema 
estar sendo essa parte do fluxo de caixa, da gestão. Aqui todo mundo já entendeu, já padronizou certinho, dar 
receita, de dar o retorno do paciente, de quanto tempo vai fazer voltar”. 

E7: “Sim. Embora sejam vários médicos atendendo a recepção tem o mesmo padrão. Tem algum médico ou 
outro que tenha alguma peculiaridade. Mas, o processo inicial é igual pra todo mundo. A parte cirúrgica também, 
a internação é igual pra todo mundo, o termo de consentimento é igual para todos. Ninguém interna sem termo 
de consentimento de internação, de anestesia quando tem anestesia porque tem algum procedimento que a 
anestesia é local feita pelo próprio cirurgião, né, mas o termo da cirurgia, isso tudo é padronizado. Consulta pré-
anestésica é feita com antecedência. Aí tem formulário padrão do Hospital pra tudo. Aí todos seguem o mesmo 
padrão”. 

E8: “Sim. Inclusive revisamos alguns POPs. Hoje mesmo, eu estava falando para o colaborador do Faturamento. 
Ele vai tirar férias em fevereiro, então nós estamos pensando nessa ausência dele fazendo rodizio com outro 
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colaborador que está participando do treinamento, eu vi que a anotação do rapaz e já sinalizei para ele – você 
esqueceu de passar o POP para ele. O POP existe não para ficar guardado numa pasta, é exatamente para 
esse momento que ele existe. E se você verificar que mudou algo porque o sistema, o software de gestão, ele é 
alugado, contratado, a gente não sabe quando tem mudança. Então, quando você acessa de repente tem um 
ícone novo. Então, o POP serve para isso quando você verificar o que mudou na tela ou um procedimento e 
atualizar. Mas, eles foram atualizados e são utilizados”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A padronização dos processos, principalmente no setor da saúde, é um fator 

relevante no cuidado e segurança do paciente. A qualidade na atenção e 

acompanhamento do tratamento do paciente é um pré-requisito nas políticas públicas, 

nos órgãos reguladores do setor, nas instituições que certificam os estabelecimentos 

assistenciais e pelos clientes. No processo de inovação, a padronização dos 

processos operacionais demonstra que o conhecimento foi transferido de forma 

estruturada, a qual para Terra (2005), envolve vários fatores, tais como: o contexto, o 

tipo de conhecimento, as características do ambiente onde ele acontece e a 

infraestrutura organizacional que disponibiliza e facilita que o conhecimento seja 

transmitido por meio de sistemas de informação, colocados em produtos e processos.  

As dimensões do Radar da Inovação que foram observadas no processo de 

padronização dos processos estão relacionadas a melhoria do atendimento aos 

clientes e na gestão organizacional que são: Cliente e Processos. Mesmo consciente 

da relevância da padronização dos processos de gestão para empresa, dois dos 

entrevistados comentaram que deram início a padronização dos processos de gestão, 

mas não conseguiram dar continuidade aos mesmos, como mostra os trechos:  

 

Houve uma tentativa de padronização de processos, inclusive até a 
gente começou a escrever um POP. Começou a organizar esse tipo 
de coisa, mas a gente se perdeu pelo caminho. A gente começou a 
fazer e desacelerou” (E9). 
“O padronizar certinho eu estou com dificuldade... A questão é de fluxo 
de caixa, de padronizar – Hoje eu vou chegar no consultório, eu vou 
lançar tal coisa pra poder ter relatório certinho. Eu ainda não entrei no 
ritmo, no padrão, entendeu? Mas, eu não sei se porque já deixou no 
caderninho e já pegou aquela mania errada. Que eu não estou 
entrando, não entrei no dia seguinte – Ah! Depois eu faço. Depois não 
faz no dia seguinte, entendeu? Que é assim, pra lançar valores de 
procedimentos está tudo no sistema, o sistema de dentista mesmo, 
lança e registra. Então, quem cuida da Clínica no sentido de pagar, 
receber ou o que seja sou eu. Mas, cuidar no sentido de prestar conta 
sou eu que presto para mim mesma (E6).  
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Quadro 16 - Mudança na Estrutura 

ESTRUTURA FÍSICA/SALA DE ESPERA 

E4: “Então, na verdade quando o ALI veio pra cá, nós já tínhamos já essa, esses dois andares. O Laboratório já 
tinha passado por um processo de reforma. Mas, por exemplo, essa sala, era minha sala, entendeu? Só que a 
gente viu a necessidade de ter uma sala de espera. Aí nós transformamos em sala de espera. Na verdade, assim, 
quem vem para essa sala, as pessoas que precisam ficar aqui no Laboratório o dia todo, entendeu?  Na verdade, 
nem é uma sala VIP. Um espaço reservado para descanso porque as pessoas precisam fazer coleta, por exemplo 
de curva glicêmica de gestante né? Então para ficar lá na recepção no meio de todo mundo. Pode estressar, a 
gente deixa ela ficar aqui. Fica com o ar condicionado, para ficar mais aconchegante. Às vezes, leva a manhã 
toda aqui, então cansa, a gente deixou uma salinha reservada para esse paciente, para atender à necessidade 
desse paciente”. 

MUDANÇA DE LOCAL 

E5: “A estrutura física você diz? Sim, quando nós começamos com o ALI, nós mudamos de local para um local 
maior que é onde nós estamos agora. E daqui a três meses, vamos dar um terceiro passo que é um local maior 
ainda. Então, a gente mudou bastante, muito porque a nossa sala tinha setenta metros, mudamos para uma de 
cento e cinquenta metros que é essa. E agora estamos indo para uma de 280 metros”.  

READEQUAÇÃO DE SALAS/ RECEPÇÃO/TESOURARIA 

E7: “Adequamos algumas salas que foi no caso da Tesouraria, na parte dos exames, porque os exames ficam 
no primeiro andar. A gente tinha uma grande dificuldade, pela dificuldade de mobilidade, principalmente do idoso 
ou cadeirante ou qualquer deficiente físico, porque o exame fazia no primeiro andar e a gente só recebia o 
pagamento no térreo. Daí o paciente subia fazia o protocolo pra ver os exames que ele ia fazer, se estava tudo 
ok, descia pra fazer o pagamento e depois subia de novo para fazer os exames. Daí a gente readequou a sala 
que tinha ali pra ter a Tesouraria, uma vez que subiu faz tudo ali. E adequou a sala da telefonista que é hoje a 
Tesouraria, a gente desceu a telefonista lá pro térreo, numa sala que a gente tem mais reservada para poder ter 
mais concentração no atendimento telefônico, pra não passar pra outro lugar errado...Então, a gente reestruturou 
a localização de alguns setores. Aí passou a ter o recebimento de consultas no térreo e cirurgias e os exames 
no primeiro andar que é onde já faz. Daí evitou esse sobe e desce do paciente e parou um monte de 
reclamações”. 

MUDANÇAS NO LAYOUT/ÁREA DE DESCANSO/READEQUAÇÃO DE SALAS 

E8: “A estrutura física não. Nós fizemos algumas mudanças, no meu ponto de vista, foi, por exemplo, o layout. 
A Clínica só tinha o nome X Clínica, eu falei para o Doutor assim – como leigo, o que é X Clínica? Eu não sei, ao 
mesmo tempo que faz hemodiálise espera ir para um local discreto onde não se tem uma faixa com o letreiro – 
Aqui faz hemodiálise, né? Mas, eu sugeri que pelo menos o nome Nefrologia, o nome da especialidade ficasse 
abaixo do nome. Então, na estrutura física alteramos esse layout onde passou a ter –X Clínica Nefrologia e o 
telefone ao lado. Também colocamos na frente da clínica uma placa com o Corpo Clínico da empresa. 
Melhoramos a iluminação, colocamos câmeras de vigilância, de monitoramento, congregamos a área de 
descanso dos funcionários, que não tinha, passamos a incluir uma área de descanso. Aí congregamos com o 
almoxarifado, a copa e a sala multidisciplinar. Então, a sala 2 que é aqui ao lado, ela tem esses setores juntos. 
A copa que fica ao lado de uma sala de descanso e do outro lado, nós temos o estoque e a sala multidisciplinar. 
Então, percebeu-se   que isso trouxe uma satisfação maior para o colaborador. Algumas reformas no prédio, mas 
assim, mais pontuais nada mais, pintura. A clínica tinha quatro cores fora do prédio, cada lado do prédio, na 
lateral tinha uma cor diferente. Então, assim essas mudanças que ocorreram de estrutura, mas nada substancial 
porque o prédio é alugado, não é nosso”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Pode-se observar que as mudanças nas estruturas físicas das empresas 

aconteceram de formas diferentes, em termos de mudanças no layout readequação 

de espaços existentes para atender melhor o processo de trabalho da equipe e 

atendimento aos clientes. A única que teve uma mudança significativa foi E5 que fez 

duas mudanças na expansão da empresa devido ao aumento de clientes e parcerias 
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que foram conseguindo com outros profissionais e empresários da área da saúde. 

 As dimensões do Radar da Inovação que são notadas pelos relatos são: 

Cliente, Processos e Organização que se refere à estrutura organizacional da 

empresa. Além dos relatos de dois entrevistados que continuam com a mesma 

estrutura de suas empresas, como nos trechos: 

 

Do mesmo jeito. Mesmo quando eu estava sozinha. Eu sempre tive 
dois consultórios. Só depois que comecei a parceria com eles. Mas, a 
estrutura é a mesma (E6). 
Deixa-me pensar, não eu não cheguei a mudar a estrutura. Eu cheguei 
a fazer um projeto com um arquiteto para mudar algumas coisas da 
estrutura, fiz o projeto, paguei pelo projeto. Mas, não o executei por 
algumas questões de até prioridade talvez, a gente não executou, mas 
chegou a fazer o projeto e não fez a mudança de estrutura não (E9). 

 

Quadro 17 - Obtenção de Informações de Clientes e Fornecedores 

INFORMAÇÕES DE CLIENTES 

E4 “Sim, quando a gente trocou o bebedouro o paciente escreveu– Olha vocês trocaram o bebedouro que legal, 
entendeu? Ele percebeu – eu falei e eles me atenderam. Então eu acho isso bem interessante porque como 
temos esse contato com o paciente, principalmente aqui, cidade pequena, então a gente tem um contato mais 
próximo do paciente. Eles viram, eles falam mesmo para gente entendeu? Isso é muito legal”.  

INFORMAÇÕES DE FORNECEDORES 

E5: “Na realidade são poucos os nossos fornecedores. Mais a parte de papéis. E produtos de limpeza que os 
nossos aparelhos a gente não tem tanta manutenção. Uma vez por ano o aparelho da fisioterapia faz a 
calibragem a cada ano, a gente já tem a empresa certa. E a questão dos papéis é assim, nós temos uma 
papelaria e acaba sempre ali... na realidade, a parceria maior são dos nossos aparelhos, a parte da Estar Bem 
Gym é do Dr. Santarém de São Paulo que é de lá que a gente buscou esses aparelhos. Mas toda inovação, 
produtos novos, lançamentos a gente tem por e-mail mesmo. Eles vão mandando e a gente foi crescendo, essa 
gama de aparelhos que a gente não tinha, essa gama de aparelhos que temos hoje. Foi através de e-mails que 
a gente troca com o Dr. Santarém. Então, a gente tem esse contato com ele. Agora outros fornecedores tem o 
pessoal do Glutty Max que busca, calibra e devolve”. 

INFORMAÇÕES DE CLIENTES/FORNECEDORES 

E7: “Temos. Temos o feedback dos clientes e os fornecedores, na verdade, a gente que faz a qualificação deles. 
Daí é feito o controle, é feito pela Farmacêutica porque é ela quem faz a parte de compras e faz a qualificação 
dos fornecedores. Se o pedido bate com a nota fiscal, se veio a marca solicitada, se a validade do lote estar 
dentro do esperado que tem o tempo mínimo, se não a gente faz a troca do lote. E a gente vai fidelizando os 
fornecedores também”. 

E9: “Isso sim a gente faz. A gente tem essa preocupação, a gente se importa muito com o direcionamento do 
serviço, do produto, do serviço no nosso caso, influenciado por isso, pelas informações trazidas pelos clientes e 
também pelos fornecedores”. 

RELACIONAMENTO COM CLIENTES 

E6: “Não. Pesquisa de satisfação eu nunca fiz. É que assim, a maioria dos meus pacientes são tudo, como são 
particulares, é um que indica para o outro. É tudo daqui do bairro, é um que indica o fulano, é mais por isso. Mas, 
de falar de pesquisa de satisfação, de papelzinho ou de anotar eu nunca fiz”. 

INFORMAÇÕES DO PACIENTE/ EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

E8: “De clientes sim porque temos indicadores de peso, indicador de pressão e outras informações da área da 
saúde. Então, isso é feito com o acompanhamento da evolução diária. Nesse prontuário nós temos avaliação 
dos Técnicos, dos Enfermeiros, do Médico e da Equipe Multidisciplinar que envolve a Psicóloga, a Nutricionista 
e a Assistente Social. Então, nós temos um prontuário que congrega essa observação, existe a evolução de 
todos esses profissionais no sistema, inclusive quando, eu fiz uma avaliação desses profissionais que não 
vinham com tanta frequência para observar, mesmo vindo pouco tempo, a evolução acontece, ocorre”.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Os relatos dos entrevistados apresentam a forma como as empresas 

utilizaram as informações trazidas pelos clientes e fornecedores, que na transferência 

de conhecimento possibilitou alguma mudança no processo de trabalho, na gestão 

das empresas. Também foi observado o foco em duas dimensões do Radar da 

Inovação: Cliente e Agregação de Valor que está relacionada à forma como a empresa 

capta e utiliza novos recursos para transmitir valor aos seus clientes. A inovação 

percebida nesse contexto, foi de acordo com Chesbrough (2012), incremental e 

aberta, no sentido que trouxe mudanças na forma de relacionamento com os clientes 

e em processos de gestão com o conhecimento trazidos do ambiente externo, devido 

a rede de contato com outros sujeitos, no caso os clientes e fornecedores. 

 

Quadro 18 - Transformação da Informação em Rotinas 

TREINAMENTO DA PERFORMANCE DA RECEPÇÃO 

E4: “.... a ALI porque está aqui com a gente o tempo todo. Então eu falei – a gente precisava fazer um 
treinamento, dar um curso para as meninas da recepção. Então ela falou – Eu tenho um treinamento sobre 
atendimento e performance. Vamos aplicar? Aí eu falei – Vamos! Foram dois finais de semanas. Aí ela veio, 
sabe quando você vê assim com outros olhos? Elas começaram a observar coisas que você sendo uma pessoa 
de fora se torna mais fácil. Até com as meninas que trabalham aqui a mais de dez anos, entendeu? Eu tenho 
outras com seis anos, com um ano, com três anos que precisam ter esses exemplos” 

ATENDIMENTO AO PACIENTE IDOSO 

E5: “É uma das coisas que a gente vem conversando assim, que nunca sozinho com um funcionário a gente vai 
deixar. Então sempre uma das duas vai estar presente lá. E na parte da fisioterapia em que nós começamos a 
sete e meia da manhã e a gente vai até as dez da noite. Então eu sozinha na parte da fisio eu acho que é bem 
puxado. Então, é uma questão a gente trabalha dentro dos horários da fisioterapia ou sempre em paralelo até 
conseguir ver quem pode assumir, porque o idoso, ele precisa ser escutado, às vezes, você ver um idoso que 
tem uma fibromialgia. Quando ele chega aqui ele diz – Ah! Eu queria tanto que você fizesse esse exercício no 
meu braço. Não vai funcionar, mas faz. Se fizer ele vai sair bem. E às vezes, a gente acaba tratando, trabalhando 
dessa forma com jogo de cintura. Depois que ele começa a melhorar a gente vai pros pontinhos. Tem que ter 
um jogo de cintura muito grande. E tem que ter muita paciência porque eles são repetitivos e gostam de contar 
o tempo todo e tem que ter atenção”.  

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDOR 

E7: “a gente tem uma política pra gente conseguir melhores negociações também e evitar que tenha falta de 
produtos. A gente faz negociação pra um ano, lentes de intraocular são os maiores produtos que a gente usa, 
por causa da catarata, a gente fecha com o fornecedor o valor para um ano. Daí a gente vai solicitando conforme 
a necessidade os produtos de maiores volumes também e fecha o valor pra um ano. Se tiver uma promoção ou 
outra a gente acaba comprando pra poder aproveitar o preço. Mas, pelo menos a gente consegue ter um 
planejamento financeiro e garantir que não tenha a falta do produto. Faz já pra um ano, mas vai pedindo conforme 
a necessidade e também pela questão do espaço físico, né, de armazenamento. Mas, a gente evita ter falta de 
produtos. Por isso a gente faz com antecedência. Como a lente é uma coisa bem específica, a gente não sabe 
o modelo que o paciente vai usar. A gente já negocia todos os tipos de lentes com o fabricante. Só que a gente 
vai solicitando conforme a necessidade. O que é mais básico a gente já tem grade padrão aqui no Hospital, aí 
vai fazendo a troca, é conforme a necessidade. Mas, o que é mais específico daí a gente solicita e eles vão 
mandando pelos Correios”. 

CRONOGRAMA DE REUNIÕES/RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

E8: “Elas são implementadas através de um cronograma que também fica registrado. Quando se define uma 
ação é feita uma conversa mais pontual com os responsáveis da área que eles definem como e quando vão 
fazer. Depois eles prestam contas. Aí nessas reuniões, algumas devolutivas são dadas sobre os compromissos 
assumidos. De repente, eles começaram a falar de temas que envolvem equipamentos, ou mudanças de 
materiais ou medicamentos. Aí eu sou convocado a participar onde nós trataremos dessas informações. Aí tem 
um contraponto, a gente vai esperar fazer esse orçamento, depois a gente volta para discutir. Aí é feita essa 
devolutiva, como aconteceu recentemente com o Núcleo de Segurança do Paciente, que eu fui convidado a 
participar sobre a identificação deles. Se seria feito um crachá como os dos funcionários, um crachá mais 
simples, como nós identificaríamos a cor da situação do paciente. Então, isso foi tratado em conjunto, onde eu 
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tive que fazer orçamentos. Devolver para a Psicóloga e a Psicóloga passar em reunião para ser definido. Então, 
é mais ou menos assim. Aí essa equipe também tem uma Ata específica onde é identificado quem é o 
responsável, quando vai entregar e como vai entregar”.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A transmissão da informação mostrada pelos relatos dos entrevistados aponta 

que as empresas passaram por transformações relacionadas à gestão. As dimensões 

do Radar da Inovação que foram priorizadas são: Cliente e Processo. De modo geral, 

as mudanças estão relacionadas a forma que cada empresário ou gestor conduziu a 

abertura das informações para os colaboradores e como foi realizada a transferência 

desse conhecimento.  

Para Aquino e Castro (2017) a transferência de conhecimento é um processo 

complexo que acontece nas organizações, seja de forma estruturada ou não, e que é 

necessário estabelecer estratégias para buscar conhecimento externo, transformá-lo 

e disseminá-lo na organização para que ela maximize sua capacidade de inovação e 

sua vantagem competitiva. Quando esse processo não é realizado de forma 

adequada, por falta de análise dos resultados, falta de um cronograma de reuniões 

com a equipe para tomada de decisões a empresa perde o foco do que é relevante 

para sua competitividade, como mostra o trecho: 

 

Na maior parte a gente coloca em prática, mas dura pouco tempo, na maior 
parte. Por falta desse cronograma, por falta dessa fiscalização, por falta 
desse monitoramento, por falta da análise dos resultados baseados naquela 
ação. Então, tomou uma ação fez, até foi boa, mas não se analisou os 
resultados não se sabe que números, que percentual, não se sabe aí vai 
passando o tempo e quando vê não se está mais fazendo aquilo ou está 
fazendo não de acordo com a ideia original, está fazendo meia boca (E9). 

 

Quanto ao compartilhamento, transmissão de conhecimento tácito 

(socialização) observa-se pelos relatos, que o empresário do setor da saúde 

apresenta dificuldades no processo de implementação da gestão da inovação. Por 

vezes, por falta de conhecimento em gestão do negócio, por dificuldade de entender 

as ferramentas propostas pelo AL, ou falta de tempo, de equipe reduzida para se 

dedicar a gestão do seu negócio. As empresas que conseguiram prosseguir no 

Programa ALI e no Projeto Saúde em Maringá possuem uma equipe multidisciplinar, 

apoio dos proprietários ou um colaborador responsável pelas ações que foram 

planejadas com a ajuda do ALI, o qual acompanha a implementação das ações com 

sua equipe e decide junto com o proprietário da empresa, as melhores prática para o 

processo da gestão e inovação. Os Quadros 19, 20, 21, 22, 23 e 24 mostram como 
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isso ocorreu nas empresas.  

 

 

Quadro 19 - Realizações de Reuniões 

COMPARTILHAR INFORMAÇÕES COM DIRETORIA/EQUIPE 

E4: “Nós tínhamos as reuniões, a gente tinha os índices, tinha tudo ali. Mas, ficava guardado no setor da 
qualidade. Era bem centralizado ... Mas, a gente viu que tinha necessidade de compartilhar que era necessário 
delegar, que era necessário colocar, envolver toda equipe no processo. E com isso, também foi através das 
reuniões com os diretores que a gente conseguiu obter melhores resultados. Mas porque a Doutora mesmo 
sendo sócia, mas sozinha não decide. Então a partir do momento que ela passou a levar, passou a ter essas 
reuniões. Existe uma reunião anual que é fechamento do ano, aonde apresenta os índices, o que houve de 
melhorias, que não houve, o que a gente pode melhorar os índices ou não, através de que? Dos nossos registros 
e dos nossos indicadores também das questões dos aparelhos, entendeu? De inovação, do que era precisava 
ser melhorado”. 

E5: “Sim. Fazemos semanalmente uma reunião para avaliar o que aconteceu na semana”. 

REUNIÕES INFORMAIS COM PARCEIROS/EQUIPE 

E6: “A gente tem aqui. A gente sempre se encontra, daqui a pouco a Dra. F vai chegar e fala – Olha está 
acontecendo tal coisa lá na Faculdade, estão fazendo assim. Aqui no consultório troca de experiência e 
informações aqui tem”. 

E6: “De pegar as quatro aqui é uma vez por semana que estão as quatro. Quando eu estou lá no Hospital, tem 
as duas que estão aqui, entendeu? Tem duas salas aqui. Quando eu estou no outro consultório aí tem uma que 
está tocando aqui. Mas, falar que as quatro se encontram é só uma vez por semana. É mais pelo grupo do 
WhatsApp do que pessoalmente (risos)”. 

REUNIÕES SEMANAIS DIRETORIA/EQUIPE 

E7: “A reunião com a Diretoria sempre teve uma vez por semana, continua tendo com a Diretoria pra eles 
saberem o que está passando, o que precisa melhorar ou não. Só que eles estão mais atentos, mesmo sendo 
médicos, eles estão mais atentos nessa parte de atendimento. Eles passaram a valorizar um pouco mais.   ...eles 
entendem hoje como o atendimento fundamental, não adianta fazerem um bom trabalho lá dentro do consultório 
se a recepção não deu suporte inicial e não deu suporte posterior”. 

E8: “Semanalmente existe uma reunião da Equipe Multidisciplinar que é feita com os Enfermeiros, Assistente 
Social, Nutricionista, a Psicóloga e o Diretor Clínico onde eles tratam exclusivamente de assuntos dos pacientes. 
Muitas vezes, a Psicóloga observou uma atitude que pode ter surtido um efeito lá na alimentação do paciente. 
Aí tem a Nutricionista na ponta para falar a respeito disso. Aí nessas reuniões, algumas devolutivas são dadas 
sobre os compromissos assumidos. De repente, eles começaram a falar de temas que envolvem equipamentos, 
ou mudanças de materiais ou medicamentos. Aí eu sou convocado a participar onde nós trataremos dessas 
informações”. 

E8: “Nosso calendário tem da Diretoria que é uma vez por semana com a Administração. Existe reunião semanal 
da Diretoria com a Enfermagem, aí tem reuniões minhas esporádicas com a minha equipe a minha equipe 
administrativa, com os Enfermeiros, os Técnicos, com a Limpeza e com a Equipe Multidisciplinar. Então, nós 
temos um calendário de reuniões. Gira tudo em torno de uma vez por semana basicamente sim. Mas, acaba 
tendo um encontro. Eu me reúno com o Diretor, eu me reúno com os Enfermeiros e o Diretor com os 
Enfermeiros”.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Os relatos dos entrevistados apontam o grau de envolvimento dos 

proprietários das empresas com suas equipes e da importância das reuniões para o 

entendimento do que está sendo planejado e executado e o que precisa ser 

melhorado. Além de proporcionar uma clareza das ações que precisam serem 

implementadas, a comunicação fluida e aberta com a equipe de colaboradores, 

segundo Gomes e Wojahn (2017), a inovação requer das pessoas no ambiente 

organizacional, adquirir e compartilhar conhecimento. Assim, as organizações 

precisam desenvolver mecanismos e práticas que apoiem ou promova a criação 
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desse conhecimento. Quanto as dimensões do Radar da Inovação, foram observadas 

as dimensões: Cliente e Processos. 

 

Quadro 20 - Interações Sociais 

CURSOS/TREINAMENTOS/ESTÁGIOS 

E4: “Para poder compartilhar, tem isso. Eu vi isso assim, essa necessidade porque quando eu fiz Gestão 
Empresarial. Como a gente compartilhou informações? Muitas coisas! Nossa! E embora eu identifiquei que eram 
áreas diferentes, de pessoas, eram pessoas de laboratório. Era de banco, laboratório, era tanta gente que eu 
nem lembro de onde era. Era de sorvete, mas era de gestão de empresas, entendeu?  Então, é toda parte de 
financeira, a parte de aparelhos. Como comprar uma máquina.  Então, isso tudo agregou, a gente percebeu que 
precisava se renovar mesmo. Se tem oportunidade a gente vai se renovando. Então, aí a Cesumar veio com 
essa proposta de estágios e a gente pode compartilhar o que tem aqui, oferece para eles e eles oferecem para 
gente o que eles têm lá para gente. E por isso que virou uma parceria. Isso foi uma troca mesmo”.  

CONSULTORIAS EXTERNAS NA ÁREA DA QUALIDADE/RECEPÇÃO 

E4: “Quando a gente ouve outras pessoas falando, a gente vê exemplos de outras pessoas, de outros 
laboratórios. E eu passei a fazer consultoria na área de qualidade. E a Doutora é auditora externa do DICQ 
também. Então com isso, a gente passou a conhecer outros laboratórios e a gente começou a visualizar através 
disso que a gente precisava também trazer pessoas de fora para falar com as nossas meninas. Quando você 
vem de fora é diferente, entendeu? O que passou a acontecer, a gente passou a buscar. Já na parte técnica 
existe um Programa de Governo, chama Telelab e aonde existem muitos vídeos com treinamentos constantes, 
entendeu? 

ENCONTROS/CURSOS E VISITAS AOS MÉDICOS 

E5: “Nós trouxemos da parte da Educação Física que é um pouquinho diferente da Fisioterapia. Ela anda bem 
voltada para a questão do grupo dos médicos, com os ortopedistas. Então assim, depois que eles conhecem o 
nosso trabalho através dos encontros do SEBRAE e dos cursos. Então, eles entenderam que não é uma 
academia convencional. Então, foi onde a gente conseguiu mostrar não só como reabilitar os pacientes não só 
a fisioterapia a manual com a parte de eletroterapia. Mas que fazendo a força, o trabalho muscular a gente 
conseguia ter um bom resultado. Então, nós conseguimos casar essa situação. Ganhar esse espaço mostrando 
como pode trabalhar não como uma academia convencional. E através de visitas médicas. Nós fizemos muitas 
visitas médicas, explicando o trabalho da musculação terapêutica, o trabalho funcional que está associado a 
fisioterapia. Então, quando o paciente vem eu já deixo bem claro que eu dou suporte da fisioterapia. Mas eu 
reabilito junto com as meninas só na musculação”.  

PROMOVER EVENTOS/TRAZER PALESTRANTES E MONTAR PARCERIAS 

E5: “O Núcleo ele, nós temos um objetivo em comum. Nos Núcleos que é fazer crescer, que é trazer informação 
para comunidade. Promover alguns eventos, no caso, trazer alguns palestrantes que estaria fora do alcance em 
conjunto com o Núcleo a gente consegue trazer para que seja feito aqui no Município para pessoas da nossa 
área. Fazer projetos sociais. Então, nós temos essa visão. Lá no SEBRAE a parte é para montar parcerias, pra 
participar, pra promover integração entre os profissionais. Diferente do Núcleo. A participação do Núcleo não 
visa me trazer benefícios em clientes, mas de outra forma. E no SEBRAE eu consigo fazer o casamento perfeito 
ali. Ou seja, conhecer profissionais, mostrar meu trabalho, conhecer outros trabalhos, formar parcerias”. 

TROCA DE EXPERIÊNCIA/INFORMAÇÕES COM PARES 

E6: “Sim. Daí não ficar aqui só nesse mundinho. Mas, se a gente fala de hospital, eu vejo que eu só fico ali no 
meu quadradinho também, entendeu? Todos me conhecem lá, mas é diferente. Não sei se é porque a gente fica 
só dentro da sala ali da cirurgia. Mas, lá eu tenho tanto contato como eu tenho aqui mais com as meninas. Elas 
vieram de Faculdades diferentes. Até a Dra. A que tem outro consultório junto com o pai dela. Ela diz – Oh!  meu 
pai fez tal coisa, a gente troca, entendeu?” 

ENCONTROS/REUNIÕES DO NÚCLEO DA SAÚDE 

E7: “Esse Núcleo da Saúde é bem bom, ele põe a gente a par do que estar acontecendo fora. Só que ele na 
verdade estar planejando Maringá pra daqui a 50 anos. Então essa parte eu passo mais pra a Diretoria, a gente 
não passa para as meninas. Mas na parte de o que tal serviço está fazendo, aconteceu isso, porque a gente 
sempre conversa antes nesses encontros. Aí a gente traz essa ideia e conversa com elas também a gente gosta 
dessa aproximação”. 

APOIO DE FORNECEDOR/USO DE REDE SOCIAL 

E7: “não sei porque essa área mais específica e não é qualquer um que dar suporte. Daí como o Whats é tudo 
na vida, manda um Whats, às vezes, eles não respondem na hora, mas daqui a pouquinho entra em contato pra 
tirar as dúvidas que tem. A gente também tem bastante parcerias com outros hospitais que têm o mesmo tipo 
de aparelho, às vezes, a gente está com uma dúvida e telefona pra eles – Já aconteceu uma coisa assim com 
você? Que vocês fizeram? A gente precisa de alguma manutenção ou algum curso – Quem tem aquele aparelho? 
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Junta e faz um só, normalmente faz aqui por causa do auditório”. 

EVENTOS INTERNOS/EXTERNOS 

E8: “Interações quando a gente faz algum tipo de evento externo. Interno e externo, eu acredito que os 
aniversariantes do mês, foi implantado que não tinha. É uma espécie de interação onde a gente para um 
pouquinho os nossos trabalhos e vamos felicitar algum colega, brincar e tirar fotos. Isso também vai para o 
Facebook como forma de interação social. Tem datas comemorativas que nós fazemos para os pacientes e ou 
funcionários. Como teve a festa junina onde fizemos em conjunto esse ano. O ano passado, também foi feito 
externamente, houve sorteios, bingos, várias coisas diferentes. Natal, agora temos o Outubro Rosa para a 
prevenção, depois vamos entrar no Novembro Azul. Então, há esse tipo de interação. Externamente, quando 
fazemos alguns eventos, como estamos planejando a festa de confraternização de fim de ano”.  

PARTICIPAÇÃO NO NÚCLEO DA SAÚDE 

E8: “O Doutor participa do Núcleo da Saúde. Eu acho que ele já foi duas ou três reuniões aproximadamente.... 
Eu não participo por causa dos meus compromissos profissionais porque eu dou aula depois do meu trabalho 
aqui. Já o Doutor consegue participar, ele já foi sim em algumas reuniões. Eu não lembro o nome, só sei que é 
dentro da ACIM do CODEM que é lá que ele participa”. 

NÚCLEO DA SAÚDE E PROJETO QUALIDADE DA SAÚDE 

E9: “Eu não participo do Núcleo da Saúde. O Dr. F que está aqui trabalhando comigo participa. Eu não participo, 
eu até participo do Projeto Qualidade de Saúde do SEBRAE que faço parte, lá tem Médicos, Hospitais que eu 
acho interessante que tem palestras. E até recentemente eu estava participando de uma reunião ou duas da 
ACIM que é um outro Núcleo não da Odontologia. No começo sim, mas agora eu não participo mais. Eu parei 
de ir porque eu acho pouco produtivo, a verdade é essa. Eu acho que talvez pelo nível de conhecimento de 
vários cursos que eu já fiz, Só isso, é uma questão de priorizar meu tempo baseado no meu custo benefício. 
Mas eu acho ótimo, eu acho excelente, eu participei um tempo, mas eu senti que eu tinha que passar para outro 
nível entendeu?” 

BUSCA DE CONHECIMENTO EXTERNO 

E9: “É pela necessidade, eu vejo que, eu pesquiso muito, eu fuço muito. Então, aí eu acabo descobrindo algum 
curso, algum treinamento, ou a própria necessidade da Clínica que demanda tal coisa, daí eu vou e pesquiso, 
tento aprender um pouco sobre aquilo. Eu sou um pouco centralizador, assim eu acabo tendo que me policiar 
em relação a isso,  a gente acaba buscando o conhecimento sozinho vamos dizer assim. Mas, é na necessidade 
mesmo, vai aparecendo uma necessidade aí eu vou fazendo, vou buscando sabe?”    

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Os relatos dos entrevistados mostraram contatos sociais bem diversificados. 

Cada um entendeu a interação social de acordo com o contexto da empresa, houve 

menção ao vínculo com a universidade, no sentido da relação com outras empresas 

no ambiente acadêmico, a parceria com os estágios e trocas de conhecimento para 

os funcionários. Houve relatos de projetos realizados com funcionários e pacientes; 

os vínculos e parcerias que se formaram nos encontros do SEBRAE e dos encontros 

que acontecem no Núcleo da Saúde realizados no CODEM. Mas, pode-se observar 

pelos relatos que esses encontros, palestras ou cursos proporcionam uma troca de 

conhecimento e experiências que são levadas para empresas e transferidas para os 

diretores e colaboradores. 

 Para Gomes e Wojahn (2017), a relação entre aprendizado e inovação 

incluem socialização, internalização e práticas de gerenciamento que estabeleçam 

mecanismos para criação de conhecimento organizacional, os quais são importantes 

para o aprendizado, com geração de novas ideias e sugestões trazidas pelos 

funcionários. No depoimento de um dos entrevistados, a interação social é 
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caracterizada pelo perfil pessoal, que interfere na sua troca de experiência e 

conhecimento, como no trecho: 

 

Ah! Muito pouco, o meu foi muito pouco. É porque a ALI fala que eu 
não sou muito de interagir. Quando eu não conheço, eu sou na minha, 
quieta. A ALI que fica falando – Ah! Doutora traz seu cartão, coisa 
assim. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Ir nos eventos, eu 
falo que eu não sou marqueteira, eu não sou. Até para me conhecer, 
eu tenho que conhecer meu território primeiro pra depois eu me 
identificar. Acho que minha network é um pouco parada (E6). 

 

Nas entrevistas, também é apontada a importância das interações sociais 

para as micros e pequenas empresas. Os vínculos entre os pares, as parcerias com 

outras empresas, sobretudo, o apoio que os empresários demonstram que tiveram do 

Núcleo da Saúde, do SEBRAE, do CODEM para buscarem as informações sobre 

tecnologia, conhecimento sobre a gestão da inovação e práticas que trouxessem 

melhorias para seus processos e gestão do negócio. Para Barboza et al. (2015) o 

desenvolvimento da competência organizacional para inovação depende da sua 

capacidade de absorver conhecimento externo, combinando-os com os seus 

conhecimentos tácitos e explícitos. A competência interna está relacionada a 

existência de uma equipe de profissionais especializados e qualificados, liderança 

responsável pela organização, a existência de estratégias e planejamento futuro, o 

conjunto desses fatores possibilitam o processo de transferência de conhecimento 

com a cooperação com outros atores e instituições externos.   

Quanto às dimensões do Radar da Inovação, observa-se: Cliente, Processos 

e Ambiência Inovadora que diz respeito às ferramentas, processos, pessoas e atitudes 

que promovem um ambiente favorável à inovação. 
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Quadro 21 - Participação em Alguma Rede 

CONSULTORIA EXTERNA/TROCA DE EXPERIÊNCIA 

E4: “Quando saímos para fazer consultorias, eu e a Doutora no caso auditorias externas que ela faz, acaba uma 
troca. Por que? A gente busca exemplos desses laboratórios que a gente não tem. E também a gente leva 
exemplos nossos. Sempre que nós vamos ou mesmo os auditores externos, eles também trazem para gente. 
Eles sugerem – olha, no meu laboratório ... geralmente esses auditores são gestores que possuem laboratórios. 
No meu laboratório eu faço assim ou você pode fazer assim. Não é que vamos fazer, mas nós também levamos 
essas sugestões, entendeu? Lá eu faço assim a gente chega agrega. Eu fui prestar um serviço de consultoria, 
eu cheguei lá tinha um aparelho de THS que lê em quinze minutos. O nosso leva uma hora, entendeu? Olha! 
outro também eles tinham um aparelho de hematologia que ele mesmo faz todo o processo de furar o tubinho, 
de ler, fazer a leitura do código de barras é só colocar na rack que ele faz tudo...Mas de só ter esse equipamento 
não tem que ficar passando. Você faz a leitura do código de barras, passa no aparelho. A gente comprou esse 
aparelho e minimizou o trabalho das meninas que ficam nesse setor. Então isso já foi uma troca de conhecimento 
porque nós não conhecíamos esse aparelho”. 

PARCERIAS/PALESTRAS 

E5: “Nós formamos a parceria com o COI que é o Centro Ortopédico Ingá, essa parceria é uma parceria de 
informação. Assim, a cada três meses nossos pacientes vão até o COI onde é ministrado uma palestra somente 
pro pessoal da Academia, então é bem interessante. Nós tivemos a palestra sábado passado com o Gastro, já 
tivemos com um Cardiologista e com um Cirurgião de Coluna, um Ortopedista especialista em coluna. E temos 
a parceria com o Dr. Eduardo. Que é uma parceria de troca mesmo, ele encaminha os pacientes dele e a gente 
encaminha os nossos pacientes até ele que é especialista em Joelho. E nós vamos mandando um relatório 
mensal de cada paciente que ele enviou para ver a evolução”. 

ENCONTROS/REUNIÕES NÚCLEO DA SAÚDE 

E6: “Da Associação Odontológica até que não tem tanta coisa. Eu vou mais na ACIM, no Núcleo da Saúde... Eu 
vou para área da saúde, mas a odontologia que eu já tentei entrar na ACIM lá de odontologia. Eu penso que os 
Odontológicos são muito fechados. Eles não querem dividir muitas experiências, tanto que acabam com o 
Núcleo, entendeu? Eu fui até nos da Fisioterapia que uma amiga faz parte e eu ia junto para poder aprender. 
Mas a odontologia mesmo, eu não vejo que ele flui, eu não sei o porquê. Não sei explicar por que o Núcleo da 
Odontologia não flui? Eu já entrei duas vezes no Núcleo da ACIM, sempre começa com dez, quinze pessoas, 
mas vai diminuindo, diminuindo até acabar. De repente ninguém mais aparece. Mas assim, talvez eu não fui em 
outros junto com a Marta ou que seja. Mas, da ACIM eu não vejo que flui”. 

E8: “O Doutor participa desse Núcleo da Saúde. Eu acho que ele já foi duas ou três reuniões aproximadamente.... 
Eu não participo por causa dos meus compromissos profissionais porque eu dou aula depois do meu trabalho 
aqui. Já o Doutor consegue participar, ele já foi sim em algumas reuniões. Eu não lembro o nome, só sei que é 
dentro da ACIM do CODEM, né? que é lá. Ele participa”.  

PARCERIAS COM PARES/INDICAÇÕES DE COLEGAS 

E9: “Esses parceiros, esses Dentistas muitos eu já conhecia quando eu fiz a Faculdade, eu me formei na UEM 
aí eu conheci alguns deles e por indicação também. Ah! Eu estou precisando de alguém para fazer cirurgia, por 
exemplo, ah! Fulano eu sei que é bom e tal. Aí chamava e fazia uma entrevista, conversava, via como é que era 
a pessoa, a experiência o currículo e tal. E foi assim que eu montei essa equipe que assim, são parceiros que 
trabalham comigo. Lógico que um ou outro saiu que mudou de cidade. Mas a maioria já trabalha aqui há alguns 
anos e foi dessa forma mesmo que eu fiz assim recrutamento como se fosse. Foi na base da indicação”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Pode-se observar pelos relatos que as redes proporcionaram uma troca de 

experiência, conhecimento, principalmente o conhecimento de novas tecnologias que 

sozinhos não é possível para maioria das micros e pequenas empresas obter. Além 

das parcerias que foram acontecendo para melhoria dos serviços prestados aos 

pacientes, da transferência de conhecimento que foi sendo levado para o setor por 

meio dos Núcleos das especialidades.  
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Mas, chama atenção o depoimento de E6 sobre os conhecimentos trazidos 

pelo seu Núcleo de especialidade, o qual é mencionado pelo E1, que houve várias 

ações e estímulos dados pela Associação Odontológica para palestras e encontro 

para integração e troca de conhecimento de seus associados. As dimensões do Radar 

da Inovação que são identificadas nesse Quadro são: Processos e Cliente e Rede, 

que faz a comunicação e conexão entre a empresa e seus clientes. 

 

Quadro 22 - Realização e Frequência de Treinamentos 

PROCESSO DA QUALIDADE 

E4: “Na verdade, toda a parte de treinamento do Laboratório é realizada por nós, da parte da diretoria do 
Laboratório. Por exemplo, cada um tem sua função de treinar. Quando o funcionário chega, ele tem todo um 
processo documentado. Existe como eu disse o PQ, o documento da qualidade de como atender o paciente. 
Existe um documento de como fazer uma coleta. Por isso que nós também documentamos. Uma porque há 
necessidade disso, segundo porque conforme a gente ensina uma vez, duas e cada vez vai ensinando menos 
porque a gente já ensinou tanto que a gente pensa que a pessoa já vem sabendo tudo. E realmente essa é uma 
grande dificuldade”. 

CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS ORGANIZADO POR SETOR 

E4: “A gente tem um cronograma onde a gente vai colocando mês a mês quais setores, não são todos os setores 
que passam mensalmente por treinamento. Nós temos um cronograma conforme a necessidade de cada um. 
Como a gente tem o processo de qualidade existe também o processo das não conformidades. Quando ocorre 
uma não conformidade qual seja o setor é feito um retreinamento por mais que o treinamento tenha sido feito na 
semana passada. Vamos supor que aconteceu uma situação, tem que ser treinado da mesma forma. Mas 
geralmente os treinamentos da área técnica são feitos a cada dois meses e separado. E por que a cada dois 
meses? Porque a gente faz um bloco de treinamentos, reúne-se os setores, qual o setor que fez treinamento, 
são separados os cronogramas. Geralmente a cada dois meses nós fazemos esses treinamentos. Já os 
treinamentos da recepção, é a cada seis meses. É assim que está no cronograma, mas se acaso ocorrer alguma 
necessidade de treinamento é chamado as meninas ou a pessoa que passou por um processo de não 
conformidade. A gente chama e faz o treinamento. O que gera muito treinamento é agora após as auditorias 
quando são identificadas as não conformidades. Aí a gente vai elaborar essa não conformidade né? e vamos 
descrever o que vai ser feito, o que não foi feito de imediato e ao longo prazo. E treinamos o pessoal naquilo que 
foi descrito ou melhorado”. 

NÚCLEO DA SAÚDE/SEBRAE 

E5: “Olha pelo Núcleo da Saúde que nós vamos pra lá de dois anos já. Nós já tivemos, eu acho que quatro 
treinamentos que podia levar toda a equipe da Clínica. E com o SEBRAE a gente está em constante treinamento, 
inclusive tem um hoje (risos)”. 

TREINAMENTOS/EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

E7: “Com a parte da recepção, farmácia, centro cirúrgico mensal mesmo. Que daí a parte do centro cirúrgico das 
Técnicas é a Enfermeira que dar o treinamento pra elas mensal. 

E9: “Aqui dentro da Clínica, eu tento, assim não é uma coisa organizada, eu diria. Não significa que não exista, 
mas não é organizada”. 

TREINAMENTOS SEBRAE/CURSOS NÚCLEO DA SAÚDE/ESPECIALIDADE 

E5: “Sim dentro do próprio SEBRAE. Praticamente todos os treinamentos estamos lá (risos) E dentro da 
Associação Comercial, a gente está participando de dois Núcleos hoje. Além de promover alguns eventos junto 
ao SEBRAETEC e junto a ACIM Empreender a gente também participa dentro dessa rede. E cursos que são da 
nossa área. No caso, cada um dentro da sua área, eu na área da Fisioterapia e as meninas na área da Educação 
Física voltado tudo para o nosso atendimento. Não adianta fugir do foco”.  

E6: “Sim. Sempre tem coisas da área da saúde ou coisa relacionada a saúde no SEBRAE. Eu sempre participo”. 

E9: “Eu faço treinamentos. Até levo as meninas no SEBRAE para fazer alguns treinamentos quando tem 
palestras direcionadas para as funcionárias. Aí eu as levo para que elas façam”.  

PALESTRAS/ENCONTROS UNIMED/FORNECEDOR 

E7: “A Unimed também sempre tem, teve um agora recentemente o encontro das secretárias. Elas fornecem 
palestras, sempre tem esses encontros, aí a gente já põe elas a disposição e a Supervisora também sempre 
estar acompanhando. A gente tem a parte das lentes de contato intraocular sempre tem o representante aqui 
fazendo treinamentos com elas pra atualizar a conferência de óculos, o tipo de lente seja gelatinoso, se é rígida. 
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Como faz o manuseio porque o paciente por mais que sai da parte da consulta, às vezes, tem coisa que ele tem 
receio de perguntar pra o médico, acaba perguntando pra elas”. 

EDUCAÇÃO CONTINUADA 

E8: “Temos um cronograma de treinamentos bem organizado. Temos a educação continuada em todos os 
setores da clínica”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Os depoimentos apontam para diversidade de objetivos, possibilidades dos 

proprietários e colaboradores na realização dos treinamentos. Porém, cada um ao seu 

tempo e modo de gestão realizam seus encontros semanais, alguns de modo 

estruturado, outros não, com os parceiros, equipes dentro ou fora da empresa. Além 

da diversidade de ações que envolvem os treinamentos das equipes, observa-se que 

as empresas que têm um colaborador responsável pela gestão, o cronograma de 

treinamentos é estruturado por setor, com datas, responsáveis e temas relevantes 

para o mesmo, no caso de E4, E5 e E8. Nas outras, a menção dos treinamentos é 

feita fora da empresa, como encontros, palestras e cursos realizados pelo SEBRAE, 

Núcleo da Saúde, Unimed e fornecedores. As dimensões do Radar da Inovação 

observadas são: Cliente, Processos e Rede.  

Quanto aos trabalhos de implementação da inovação nas empresas da área da 

saúde, os relatos dos entrevistados mostram que o acompanhamento do ALI é no 

sentido de trabalhar a inovação, por meio de um indicador que avalie o nível de 

qualidade da gestão e o que poderia ser melhorado em processos, produto e serviço 

da empresa.  

Questionados sobre as dificuldades que essas empresas tiveram para entender 

o processo da gestão de inovação, eles responderam com a visão que têm dos 

empresários da área da saúde e das dificuldades das pequenas empresas por falta 

de conhecimento sobre inovação e gestão do negócio, como se observa no Quadro 

23. 

 

Quadro 23 - Dificuldade na aplicação da metodologia do ALI, Adaptação para a Área 
da Saúde 

EMPRESÁRIO/TEMPO/QUADRO REDUZIDO 

E1: “Muitas dificuldades, porque a inovação na área da saúde, como qualquer outra, parte do princípio que o 
empresário também tem que desejar ter inovação na empresa. Tem que ter a cabeça aberta para isso, e o próprio 
dia a dia que o empresário vive e que é bem corrido, principalmente no setor da saúde, e também o quadro muito 
reduzido porque muitas vezes, é um médico, uma dentista e uma secretária, por exemplo, e aí a gente pensa, 
vai inovar em quê? Então, isso acaba se tornando uma barreira, um obstáculo no primeiro momento...”. 
E3: “Ele não quer que a secretária faça o fluxo de caixa para ele. Então assim, tem uma série de coisas que 
esbarram no tempo, que esbarram ali no comportamento, nos interesses”. 

EMPRESÁRIO/GESTÃO 
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E1: “Vencido essa etapa do desejo de inovar, nós tivemos que voltar um pouquinho mais atrás que é que pega 
a gestão da empresa. Porque ao mesmo tempo que ele quer inovar, ele não tem os controles básicos da gestão 
da empresa em si. Aí ele se perde, aí vira um círculo. É ruim, porque ele não inova porque não tem gestão, e 
não tem gestão porque não inova, e não tem cliente, não tem paciente. Então, a gente acaba quebrando esse 
ciclo com o processo de inovação do Programa ALI”. 
E3: “O empresário da saúde, ele é empresário, mas ele não tem essa expertise de gestão. Então, você tem de 
convencer ele... ah, vamos fazer um fluxo de caixa? Mas ele não tem as informações para fazer um fluxo de 
caixa”.  

EMPRESÁRIO/TEMPO/CULTURA 

E3: “tudo se resume em uma coisa é a cultura porque nós percebíamos que tinha empresário que falava assim 
– Não pode deixar que minha secretária faz, já tinha empresário que falava – Jamais a minha secretária vai fazer 
isso, quem tem que fazer isso sou eu, mas eu não tenho tempo. Então, você vê que isso era uma cultura. É um 
ambiente, era de cada empresa.  Da cultura ali, do relacionamento de confiança que tinha com a equipe, com o 
tempo de empresa, com o tamanho da equipe, uma série de variáveis iria influenciar a decisão de aceitar essa 
ferramenta”. 

ADAPTAÇÃO DA METODOLOGIA DO PROGRAMA 

E2: “A metodologia do Programa ALI, ela não foi desenhada especificamente para cada setor, ela foi desenhada 
para tipos de empresas. Então empresas de serviços, empresas de produtos, e assim por diante. A questão é 
que empresas da área da saúde são bem diferentes das outras empresas, então tem muitos critérios, são muitos 
critérios de avaliação que são inclusive proibidos por conselhos e a gente simplesmente não consegue avaliar. 
Então, na pontuação, a empresa fica prejudicada”. 
E2: “...A questão do Radar da Inovação é complicada na área da saúde, porque muitas inovações que envolvem 
parceria, que envolvem estratégias de marketing mais agressivo. E a saúde no Brasil, ela não pode ter um 
marketing agressivo, ela não pode falar que você precisa se tratar. Ela pode falar que você precisa procurar um 
médico, ela pode falar que você precisa de consultas regulares, mas que você precisa fazer algum procedimento 
ela não pode”. 
E2: “A gente temo Radar da Inovação por exemplo, ele tem nota máxima de cinco, só que as empresas da área 
da saúde não conseguem chegar a quatro. Se elas atingirem o máximo de pontuação, elas não conseguem 
chegar a quatro, porque tem várias perguntas que elas não conseguem, e não podem pontuar que se elas 
pontuarem elas estão indo em contra o Conselho Regional de Medicina, o CREFITO e tudo mais”. 
E2: ““Aí essas especificidades foram os maiores problemas mesmos. Entendeu? Porque não foi desenhado 
especificamente para esse setor. A gente conseguiu adaptar, mas as metas elas vêm em geral, então a gente 
não consegue... Então, isso também é avaliado no MEG e elas nunca conseguem pontuar nesses pontos. Elas 
também não podem se associar a alguns produtos. Então na questão de parcerias elas também são prejudicadas 
no Radar da Inovação. Então, tem essas questões que dificultam bastante”. 

TRANSMISSÃO DO RESULTADO PARA O EMPRESÁRIO 

E3: “Depois, tinha as orientações para lançar a planilha no sistema e tínhamos também uma orientação com 
relação a interpretação do resultado. Que também é perigosa porque quando você está mostrando um resultado 
para o empresário, se não tá o maior possível, ele pensa que está ruim. Então assim, nós estamos falando de 
inovação, não é que está ruim, é que é um ponto a ser desenvolvido. Então assim, tínhamos um treinamento 
como é que eu vou apresentar esse resultado? Por que eu vou dizer para ele priorizar essa dimensão e não a 
outra? Tudo isso foi bem trabalhado. E assim, trabalhados com cases, com as nossas experiências dos 
diagnósticos e sempre com esses dois feedbacks, do técnico e do comportamental”. 

DIFICULDADE PARA ADESÃO DAS EMPRESAS 

E1: “Houve, houve sim porque a estratégia nossa é só para retomar o projeto em si. Quando nós entramos no 
setor, nós entramos para buscar captação de empresas e não foi fácil, nós conseguimos cento e alguma coisa 
e tal, só que dessas cento e poucas que começaram no projeto. O projeto era audacioso e a metade foi ficando 
porque não foi implementando, não foi se adaptando bem aos trabalhos que a gente realiza. A gente mede 
indicador para tudo. Então não atingiu, a gente procura tirar do projeto e colocar outras empresas. Hoje a gente 
está com 30 empresas”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Quanto as dificuldades na aplicação da Metodologia, como mostrou os dados 

no quadro 23, estas foram apontadas em diferentes níveis. Primeiramente, associadas 

aos empresários que “têm que desejar ter inovação na empresa” (E1). Segundo, ao 

tempo para se dedicar ao processo de implementação da inovação “o próprio dia a 

dia que o empresário vive que é muito corrido”. Terceiro, o quadro reduzido da equipe 
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“muitas vezes, é um médico, uma dentista e uma secretária” (E1). Quarto, falta dos 

controles básicos de gestão – “O empresário da saúde, ele é empresário, mas não 

tem expertise de gestão”; “Então assim, tem uma série de coisas que esbarram no 

tempo, que esbarram ali no comportamento, nos interesses” (E3). Quinto, diferenças 

do contexto da área da saúde de outros setores que acabam dificultando a avaliação 

dessas empresas. Sexto, inovações que envolvem parcerias com algumas empresas 

e estratégias de marketing mais agressivos que são proibidas no Brasil para esse 

setor. Sétimo, dificuldade do ALI para explicar para o empresário a pontuação que a 

empresa apresentou nos resultados das dimensões do Radar da Inovação. Oitavo, a 

busca da capacitação do empresário em gestão e no processo de inovação, sua 

adesão e permanência no programa. Nono, a meta do projeto de captar o máximo 

possível de empresas, que resultou em torno de cento e trinta. Mas, a metade não foi 

se adaptando aos trabalhos e foram sendo substituídas por outras empresas. A 

metodologia foi adaptada para o setor saúde “porque não foi desenhado 

especificamente para esse setor. A gente conseguiu adaptar, mas as metas elas vêm 

em geral, então a gente não consegue”. 

Outro entrevistado menciona que implementou um software para organizar o 

processo de gestão da empresa, mas sente dificuldade em manter uma rotina para 

lançar os dados na planilha financeira da empresa, como mostra o trecho:  

 

O software só faz dois meses que a gente colocou, entendeu? Estava 
tudo misturado na planilha do Excel mesmo. Mas assim, eu vejo que 
a gente tem dificuldade de lançar tudo lá dentro. Ou você coloca 
alguém para poder fazer, delegar funções. Só que ao mesmo tempo 
você quer aprender pra poder fazer. Daí chega uma hora que você diz 
– Hoje eu não vou fazer isso. Aí você esquece, pula. Então assim, eu 
estou tendo dificuldade, é assim alimentar que o sistema não vai 
sozinho, entendeu? E eu sou muito do papel, sou da antiga ainda, 
entendeu? Papelzinho, caderninho (E6). 

 

Questionado sobre quais são as cadeias que compõem a cadeia de valor da 

saúde, um dos entrevistados comenta como foi a transformação que o Programa teve 

no processo de trabalho dos ALIs, o início do trabalho complementar do Projeto Saúde 

em Maringá e os estudos que embasaram o conhecimento sobre o setor saúde. O que 

chama a atenção é que os estudos científicos foram realizados por empresas e 

instituições que não estão vinculadas às universidades locais. Ou seja, o mapeamento 

da cadeia produtiva e do conhecimento sobre o processo de inovação no setor da 
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saúde não foi feito por professores (pesquisadores) das universidades locais, mas por 

sujeitos que não pertencem ao núcleo dos atores locais, como é mostrado nesse 

trecho: 

Para área da saúde, a gente tá buscando oportunidades, por exemplo, 
de fornecedores da área da saúde, que não sejam, por exemplo, 
clínicas e hospitais. A gente tá mapeando empresas que produzem 
cultura para desenvolvimento de bebê de proveta, que Maringá tem 
que é a única da América Latina. Então, isso tudo também é muito 
recente para gente. Porque quando a gente desenhou o projeto, nós 
desenhamos o projeto de 2013 para 2016, a gente era 
obrigatoriamente trabalhar com clínicas e pequenos hospitais ou 
consultórios. Em 2017, para 2018 agora, nós também seguimos essa 
mesma orientação. Então, em 2017, nós começamos a abrir mais essa 
vertente de olhar outros segmentos da cadeia em si, cadeia de valor 
da saúde. Mas principalmente porque houve o estudo da Certi. A Certi, 
é uma fundação de Florianópolis, em Santa Catarina, que foi feito um 
estudo de mapeamento da cadeia de valor de Maringá, que pega num 
raio de até próximo de Umuarama, assim em volta também de 
Londrina. Isso chama bastante atenção para a gente começar a 
ampliar nosso olhar também. E teve um estudo aqui em Maringá, da 
PWC, justamente para entender como é que funciona as cadeias, 
também a cadeia de valor da área da saúde foi detectada que 
podemos nos reposicionar em função de um estudo científico (E1). 

 

Em relação a outras parcerias que aconteceram ao longo da história do 

Projeto Saúde em Maringá, o entrevistado menciona o trabalho da Prace Waterhouse 

Coopers – PWC e da contratação feita pelo SEBRAE em parceria com a Prefeitura da 

CERTI e da visão que tem da relação com as universidades, como um ator distante 

da realidade que está acontecendo no dia a dia das empresas e das necessidades 

trazidas pelos profissionais da área da saúde, como pode-se observar nesse trecho: 

 

a gente acredita nos produtos realizados pelas Universidades, pelas 
pesquisas realizadas na parte científica que pode contribuir bastante, 
por exemplo, a PWC, a Certi ou demais instituições que a gente tem, 
a gente procura aprofundar em cima disso. sabe? Procura apropriar 
dessa inteligência gerada. A partir dessa inteligência gerada, a gente 
começa a colocar na prática porque aí muitas universidades não 
conseguem colocar na prática. Aí entra o papel do SEBRAE, mas cada 
um tem o seu papel específico. A Universidade pesquisa, desenvolve 
e traz informação até a gente. Dentro dessa situação, a gente 
implementa para levar o conhecimento a sociedade como um todo 
(E1). 

 

Em suma, os relatos mostram a estratégia de atuação do projeto para área da 

saúde em Maringá, os atores envolvidos nesse processo, o mapeamento realizado 

por atores externos, que detectou quais ações e parcerias seria necessário no 
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processo de implementação da gestão de inovação.  

 

5.4 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 

 

Quanto às transformações para o setor da saúde, ao longo de 2013 até 2018, 

os entrevistados responderam que a gestão das empresas teve uma melhoria 

perceptível, a inovação mesmo que pequena em algumas empresas, houve, outras 

foram acentuadas e parcerias foram surgindo entre elas, como pode ser visto no 

Quadro 24.  

 

Quadro 24 - Mudanças nas Empresas do Setor Saúde a partir do Processo de 

Transferência de Conhecimento 

INOVAÇÃO NO MODELO DE NEGÓCIO/MARKETING/PROCESSOS 

E1: “Então, o ano passado nós fizemos uma pesquisa, dentro do próprio SEBRAE. E as 25 empresas 
entrevistadas tiveram um processo de inovação realizada, seja em processo, seja em marketing, em atuação ou 
modelo de negócios. Tipo assim, houve transformação, é uma realidade”. 

AUMENTO DO FATURAMENTO 

E2: “Então, teve vários, é porque são quarenta empresas e cada empresa a gente já fez dois ciclos, então tem 
muita ação acontecendo ... Então assim, tem bastante ações de inovação. A inovação, ela é bem presente 
mesmo. Só que tem algumas empresas que infelizmente não conseguem desenvolver”.  
E2: “..., mas as empresas que têm gestores que eu não preciso falar com os médicos ou as empresas onde o 
médico é mais engajado, dedicado, deu valor ao programa a gente consegui bastante etapas. Tem até clínicas 
aí que ela triplicou o faturamento e tudo mais...” 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

E2: “A maioria das clínicas começaram a fazer pesquisa de satisfação com os clientes que não tinha pesquisa 
de satisfação”. 

APROVEITAMENTO DE ESPAÇO FÍSICO/ MUDANÇA DE LOCAL 

E2: “ outra clínica de ortopedia que agora tá reformando e vai criar salas para alugar também para aproveitar 
estrutura, tem outra clínica que mudou também de lugar... Têm clínicas que começaram a oferecer espaço de 
kids, estacionamento, começaram a avisar sobre estacionamento, tinham clínicas que tinham estacionamento e 
não avisava o paciente”. 

SOFTWARES/REDES SOCIAIS 

E2: “Muitas empresas adquiriram softwares e tão controlando melhor seu negócio, outras empresas começaram 
a fazer divulgação em redes sociais, Facebook, Instagram, o Google Meu Negócio também”. 

TURISMO DE SAÚDE 

E1: “O médico por exemplo, ele une o que ele sabe fazer de melhor como especialista e aí a gente atrela isso a 
gestão, a inovação, e aí a gente faz um bom trabalho para atrair pessoas de toda região ou de outros Estados 
para fazer a consulta em Maringá ou outros tratamentos em Maringá. Isso está bem claro, bem evidente, já tem 
algo sendo desenhado pra fazer o turismo de saúde em Maringá. Mesmo que incipiente. Mas, já se está 
desenhando por que? Porque isso já acontece na região já vem para cá por ser uma região polo. Mas está vindo 
pessoas de outros Estados devido as referências da qualidade dos serviços prestados em Maringá, aí não é um 
médico, dois médicos, mas uma coletânea de vários médicos, hospitais. Prestando serviço de maneira geral. Até 
inclusive, entra a questão do turismo em si, por nós termos hotéis e alguns hotéis já estão sendo preparados pra 
trazer esse tipo de recebimento. Nós temos uma estrutura boa, de localização, aeroporto, rodovias pra vir pra cá 
também. Isso para Maringá facilita bastante”. 

PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIAS 

E2: “Teve bastante mudanças. A academia para idosos, por exemplo, ela começou a planejar, então ela faz um 
levantamento de todas as ocorrências e problemas que elas têm, daí elas realizam o planejamento e dividem 
esse planejamento entre as três socias. É bem legal... porque elas vão marcando, os que foram concluídos e 
tudo mais”. 
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AUMENTO DO PORTE/TAMANHO DA EQUIPE E NOVOS SERVIÇOS 

E3: “Então, nós temos empresas que aumentou o porte, nós temos empresas que aumentou o tamanho da 
equipe, nós temos empresas que buscaram agregar novos serviços. Então assim, nós tivemos empresas que 
foram premiadas, com reconhecimento de ações que foram implementadas. Então assim, varia muito ali de cada 
coisa. Mas eu acredito de uma maneira geral, cada uma teve a sua mudança e, às vezes, nós nem conseguimos 
estar junto com a empresa na hora que as mudanças vêm. Às vezes, a gente fica ali naquele processo da 
construção, acaba o ciclo ou a gente sai da empresa ou a empresa vai colher os frutos de toda essa mudança, 
de toda essa construção lá na frente sozinhos. Do que eu acho também que é muito legal”.  

MELHORIA DE PROCESSOS/AÇÕES PREVENTIVAS 

E4:“... quando a ALI trouxe o Programa ALI para nós era para o processo de gestão,   isso nós já tínhamos, o 

que a gente precisava agora era colocar em prática aquilo que a gente tinha escrito e viabilizar algumas situações 
para o Laboratório, como isso aconteceu essas melhorias que até se tornaram ações preventivas no nosso 
contexto da Acreditação”. 

INOVAÇÃO NA GESTÃO 

E5: “Digamos que foi assim 360 graus que nós abrimos a empresa, né? Nós começamos, nós fizemos a 
viabilidade do negócio. Depois nós começamos no Programa ALI. Foi através do Programa que a gente 
conseguiu ter uma visão ampla do negócio. Até mesmo pra conhecer, pra implantar os softwares da questão de 
onde estavam os nossos alunos, cliente. Então assim, tudo que a gente construiu foi com o Programa ALI”.  

INOVAÇÃO EM MARKETING 

E6:“Eu já faço cinco, seis anos que eu estou aqui. Só que nunca fiz nada de marketing, nada disso. Foi de boca 

a boca mesmo. Indicação. Então, agora a gente está tentando ver o que faz para o bairro. Se talvez, é melhor 
eu mudar o horário de atendimento ou como abordar isso. É o que está sendo a abordagem agora”. 

INOVAÇÃO EM PROCESSOS 

E7: “Os processos também a gente não tinha. Foi descrito em forma de POP a gente fez o treinamento. Teve 

até uma das consultoras do SEBRAE mesmo, na época que deu a parte comportamental para a recepção. Daí 
a gente passou a ter mais atenção com as redes sociais e interagir com os pacientes que, às vezes, ficam em 
dúvidas. E a gente começou a ver o que a gente precisava melhorar tendo esse retorno do paciente porque o 
nosso principal problema foi da recepção porque é onde tem mais troca de funcionário. A rotatividade é maior e 
é a porta de entrada do Hospital” 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 

E8: “O que favoreceu os indicadores que o ALI necessitava que a empresa tivesse. Como nós estabelecemos 

um calendário de reuniões que passou a acontecer com a vinda do ALI que também não existia. Então, essas 
mudanças aconteceram de fato com a presença do ALI, sinalizando através do Radar o que nós deveríamos 
fazer”.  

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA 

E9:“Eu vou ser bem honesto com você, o ALI assim como o Projeto Qualidade em Saúde que eu também 

participo agora, ele traz para empresa a visão do que deveria ser. Mas, ele não ensina você a fazer. Aí você tem 
que contratar consultoria, ele até orienta a você contratar as consultorias. Mas assim, ele te dá, ele faz um raio 
x, ele faz um checkup. Olha! sua empresa está assim, assim, você deveria fazer isso, isso e isso, entendeu? É 
isso que o Programa faz. Isso sim, o que o Programa mudou? Me ajudou a enxergar o que eu não estava fazendo 
e deveria fazer por exemplo, entende? Mas, não necessariamente você vai conseguir aplicar isso”. 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS/INDICADORES 

E4:“Na verdade, nós já tínhamos esse registro, como já falei, nós já tínhamos um processo de Acreditação. 

Então, nós já tínhamos esses índices do Laboratório. Isso, os indicadores da qualidade, nós já tínhamos esses 
índices, esses indicadores. Esse processo de gestão nós já tínhamos. Então assim, passamos a ter outros 
processos, outros indicadores também. Mas ainda essa parte de indicadores a gente está no processo de 
maturidade. A gente ainda não atingiu a maturidade completa dele. A gente tem três indicadores que o laboratório 
acompanha e que nós temos registros deles também. Então assim, dois nós já tínhamos, um a ALI sugeriu para 
que a gente pudesse está acompanhando a melhoria do laboratório. Então a gente tem esses processos 
mensalmente, é retirado os relatórios por exemplo, são feitos a satisfação do cliente. Então a gente entrega um 
formulário que ele vai preencher se ele está satisfeito ou não, por que? Temos os indicadores de controle externo. 
O laboratório é obrigado lógico participar do controle externo. A gente também faz o controle do indicador externo. 
E também os indicadores de coleta no Laboratório ... esse nós estamos em processo de avaliação, de validação 
na verdade que são os indicadores de retificação de laudos. Que às vezes pode acontecer de sair um laudo 
incorreto e a gente tem que corrigir e nós estamos implantando no momento”. 

REGISTRO DE INFORMAÇÕES 

E5: “Nós passamos a registrar, nós temos a caixa de sugestão, é uma delas. E a gente faz tudo por programa. 

Que é a L que gerencia essa parte do programa, de alimentar todo esse sistema. Então nós passamos a ter 
todas essas informações. Desde o crescimento. Por onde vem nossos clientes, por onde ele conhece a 
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Academia. Então todos esses dados nós temos registrados”. 

IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE 

E5: “Sim, de implantação de software tanto de controle, como também de fluxo de caixa e agendas. E 

equipamentos de acordo com o aumento de pacientes”. 

ACOMPANHAMENTO DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

E7:A gente passou a fazer o acompanhamento de como a gente fala o INPS – Índice de Satisfação do Paciente. 

E por esse programa também da pesquisa de satisfação do paciente a gente consegue mapear qual a 
porcentagem de público feminino, masculino, solteiro, casado, idoso, infantil pra gente ver onde tem que virar o 
foco do Hospital. E confirmou o que a gente sabia por prática que a população que o Hospital atende a maioria 
é idoso e mulher... Mas, o público que responde mais a pesquisa de satisfação e que se conecta na rede do 
Hospital, a maioria é feminino e é a catarata o maior foco do Hospital”. 

INDICADORES DE FUNCIONÁRIOS/EDUCAÇÃO CONTINUADA 

E8:“Nós passamos a ter indicadores sobre funcionários, indicadores sobre Educação Continuada que também 

acaba definindo outros indicadores, a gente acaba juntando um pouco dessas informações para indicadores 
financeiros. Reuniões com o Corpo Clínico e Administrativo e aí tem informações também mais administrativas 
que acabam interferindo nesses outros indicadores. Inventário era algo que não era feito constantemente na 
empresa e agora estamos fazendo. Tem relatórios de prestação de contas, de fluxo de caixa tudo isso são 
exemplos”. 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA 

E9: “Durante o Programa eu contratei uma consultoria da parte de Contabilidade Então, ela desenvolveu uma 

planilha para gente controlar gastos, para gente começar a registrar as entradas, despesas, receitas, calcular os 
custos de um procedimento para saber o percentual que ele tinha de lucro, mas não era. Outra coisa que parecia 
ser nada lucrativa, de repente era relacionada ao tempo, enfim. Então, nessa época a gente contratou essa 
consultoria que ajudou bastante a enxergar esse tipo de situação”. 

GESTÃO DA QUALIDADE 

E4: “Várias ações que nós fizemos junto com o ALI se tornaram ações preventivas, isso também faz parte da 

gestão da qualidade, a gente poder verificar o que precisa e fazer, então geraram ações preventivas algumas 
situações que a ALI nos apontou”. 

CONTROLE DO PROCESSO DE GESTÃO 

E5: “Hoje a gente tem um controle, da nossa, musculação terapêutica. Ai a gente pensa – Como abrimos. Que 

diferença, a gente não sabia fazer essa parte, não somente financeiro, do controle, do gerenciamento de tudo, 
do processo de gestão”. 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

E8: “A pesquisa de satisfação também sinalizou fazer nos eventos. Nós fazemos eventos internos e externos, 

educação continuada envolvendo pacientes e ou funcionários. Então, também esses eventos deixaram de ser 
feitos dentro da sala de hemodiálise, mas por conta das entrevistas. O que nós fazemos dentro da sala de 
hemodiálise são comunicados mais pontuais sobre o tratamento, algo complementar ao tratamento”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Um dos entrevistados mencionou que o Programa não contribuiu para 

introduzir inovações de produtos ou serviços em sua empresa, como pode ser 

observado:  

 

Nada de produtos que devido ao Projeto não. Porque lógico a 
empresa, ela já atuava com todas as especialidades, já atuava com 
todas as áreas da Odontologia, no caso, o que acabou na mesma 
época sendo introduzido, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 
Botox. Mas, que isso eu faria de qualquer forma, entende? Não foi uma 
sugestão do Programa fazer isso, foi uma coisa que eu quis me pós-
graduar e fazer. Então, é produto assim ou serviços novos para 
empresa não, não houve (E9). 
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Pode-se observar que o Programa ALI trouxe como mudança para essas 

empresas a gestão do processo de trabalho por meio do diagnóstico inicial, da 

ferramenta do Radar da Inovação, como eles mesmos comentam, ajudou a enxergar 

como estavam fazendo a gestão do negócio, a relação com o cliente, a necessidade 

de implementar novas ferramentas de apoio na gestão e busca de ajuda de 

profissionais especializados para transmissão desse conhecimento. Do ponto de vista 

das dimensões do Radar da Inovação, o foco do trabalho de implementação da gestão 

de inovação ficaram em: processos de gestão, relação com cliente, implementação 

de software, uso de redes sociais e marketing que correspondem: Dimensão Cliente, 

Processos e Relacionamento que diz respeito a experiência do cliente com a empresa. 

A análise dos depoimentos aponta a heterogeneidade das empresas e o foco 

na atuação das mesmas. Porém, elas têm em comum a necessidade de melhoria na 

gestão do negócio, em termo de processo de trabalho e otimização dos recursos 

disponíveis tanto materiais quanto de pessoas. A inovação no caso da implementação 

de serviços, produtos e processos foi mais incremental, do que estava sendo 

apresentado pelo mercado para se manterem competitivos no mesmo. Em síntese, a 

transformação do conhecimento aconteceu com a melhoria do processo de 

atendimento aos clientes, com informações obtidas na pesquisa de satisfação dos 

clientes e formações de parcerias entre pares e profissionais do setor da saúde. No 

geral, pode-se observar que foram inovações incrementais na forma de gestão das 

empresas, com foco nas dimensões: Processos e Cliente.  

Um dos entrevistados ressalta as redes e parcerias que foram sendo 

construídas entre os atores envolvidos nesse processo, além da forma de 

transferência de conhecimento entre as instituições, associações e profissionais da 

área, principalmente, o papel das associações para o entendimento das necessidades 

dos profissionais e implementações das ações que foram propostas para eles. Isso 

demonstra como as relações foram sendo construídas e os conhecimentos que foram 

buscados para disseminar o conhecimento dentro do setor da saúde em Maringá: 

 

A gente tem um bom posicionamento, mas os demais Estados 
também têm. Por que? Porque a gente está falando da experiência, o 
que eu desenvolvo aqui eu repasso para os colegas nossos. O que 
eles têm lá, eles repassam para gente. Mesmo em maior ou menor 
escala de atividades, né? a gente procura trocar essas informações 
também. Mas, eu percebo que em Maringá não só pela atuação do 
nosso projeto, do projeto do SEBRAE em si, mas pela atuação 
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conjunta que tivemos da parte técnica a do CODEM, das Associações, 
do SHESMAG, do Sindicato dos hospitais e clínicas. Na época da 
Associação Maringaense de Odontologia - AMO que era proposta da 
Dra. Marta, que viajou com a gente também, os colegas da fisioterapia, 
o Seleguin. O Irmão Valentim que era da Associação dos 
Fisioterapeutas. Ou seja, todas essas Associações que tinha no 
passado e que ainda existem, ajudaram muito para que a gente fizesse 
um trabalho bacana (E1). 

 

No que se refere à maturidade da transferência do conhecimento da inovação, 

da utilização de tecnologia com parcerias para realizações de trilhas e trabalhos na 

implementação de startups, um dos entrevistados retoma o início do Projeto Saúde 

em Maringá e a motivação dos atores envolvidos para o fortalecimento do Projeto. O 

relato aponta a incoerência do mercado com a metodologia do ALI, a motivação de 

um grupo corporativo de profissionais em detrimento da entrada dos jovens no 

mercado consolidado, das barreiras de entrada de novas ideias e novas formas de 

atuação profissional na sociedade. O trecho também mostra a estratégia utilizada para 

amenizar o conflito de interesses entre os atores envolvidos e a captação de recursos 

e investimento em modelos de negócios inovadores para o setor de saúde. 

 

[...] a gente trabalhava muito com capacitação e consultoria para as 
empresas. Mas a gente viu uma oportunidade em função de que... Isso 
surgiu assim o projeto, em função de várias aprovações de curso de 
medicina em Maringá. Por ano serão praticamente colocados 300 a 
400 médicos formados em Maringá daqui a 5, 6 anos mais ou menos. 
Essa é a nossa visão e de toda sociedade médica e de todo mundo 
aqui. Se eles ficarem em Maringá a gente vai dobrar a quantidade de 
médico na cidade e não tem mercado para todo mundo. E por outro 
lado, tem uma faixa etária de profissionais da saúde, não é só médico, 
profissionais da saúde que já estão estabelecidos e eles têm a questão 
com o recurso financeiro e estão preocupados com o futuro deles. Por 
outro lado, por ser uma cidade jovem e tantos formandos você tem 
uma oxigenação muito grande das ideias em Maringá, não só para 
inovação, mas pra tudo. Tipo assim, uma mente aberta para isso. 
Então, a gente começou atrelar um pouco o que era o limão, uma coisa 
azeda para uma limonada. Para pegar os recursos que a gente tinha 
para investir em uma startup e de quem tem ideia para colocar em 
prática também (E1). 

 

Em suma, o relato anterior evidência que as ações planejadas pelos Agentes 

tiveram êxito devido ao suporte que o Projeto proporcionou, que por sua vez, teve o 

apoio e chancela das associações de classe, do CODEM, dos profissionais da área 

da saúde e das instituições públicas e privadas. As Associações de classe abriram 

espaço para ouvir seus associados, os profissionais apontaram suas necessidades e 
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dificuldades na gestão dos seus negócios e entendimento do processo de inovação. 

O apoio dos líderes e gestores dos hospitais privados para o desenvolvimento da 

cadeia de valor dos micros e pequenos negócios que estão em torno e no dia a dia 

desses estabelecimentos, foi relevante. O poder público, com suporte de recursos 

financeiros para viabilização das ações de capacitação e desenvolvimento dos 

profissionais. Enfim, cada profissional, cada instituição pública e privada, cada 

associação que foi se engajando no Projeto trouxe sua contribuição para o 

fortalecimento do setor e do capital social que foi construído.  

Mas, chama a atenção o papel das Universidades locais no processo da 

transferência de conhecimento sobre inovação, como é um fator básico do Programa 

ALI. A menção das Universidades em apoio ao Programa ALI e Projeto Saúde em 

Maringá diz respeito a algumas ações realizadas em parceria com as Universidades 

privadas, que são consideradas por um dos entrevistados, mais rápidas na 

comunicação e realização das ações, principalmente na área de tecnologia em trilhas 

e projetos com as startups. A relação com a Universidade pública também é vista 

como distante para este entrevistado, do dia a dia das empresas e das necessidades 

dessas organizações. O Programa ALI foi adaptado para realidade brasileira, cada 

região levou o processo de inovação para as micros e pequenas empresas, com os 

recursos financeiros e apoio do setor público e privado com o que foi possível para 

cada cadeia produtiva e setor de relevância econômica local.  

Em Maringá, o suporte técnico do Projeto Saúde, das Associações de Classe, 

profissionais da área e instituições públicas e privadas foram fundamentais nos 

resultados do Programa ALI que não teria condições para implementar as ações 

necessárias para transmitir conhecimento sobre inovação para os empresários e 

disseminar o que foi aprendido para a cadeia do setor saúde.  

Quanto a transferência de conhecimento sobre o processo da gestão de 

inovação, observa-se que houve ao longo do acompanhamento realizado pelos 

Agentes  nas empresas, vários desafios com os quais tiveram que lidar, pela falta de 

conhecimento do empresário sobre a gestão do dia a dia do seu negócio, de como 

implementar as ferramentas apresentadas por eles, do limite entre o 

acompanhamento e a execução das ações, da comunicação com um profissional que 

não se enxerga como empresário e que não disponibiliza tempo para sua 

aprendizagem em gestão, entre outras dificuldades apontadas pelos entrevistados. 

Mas, nos relatos, pode-se notar que o apoio do Projeto Saúde foi essencial para 
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realização das ações planejadas. O projeto possibilitou aos empresários fazerem 

capacitações, visitas técnicas, conhecer outras pessoas que passavam pelos mesmos 

problemas, profissionais e de especialistas que estão fora do contexto do dia a dia da 

sua empresa. 

Quanto a oportunidade de fazer parte do Programa ALI, E2 e E3 têm a mesma 

opinião, que é uma chance de enxergar a vida profissional de outra maneira do que 

tem um recém-formado quando saí da graduação. Para eles, ser um profissional sem 

experiência da realidade de uma empresa, sem um suporte de um mentor, sem ter 

enfrentado desafios reais na execução de um planejamento construído com um 

empresário e ter contato com outras instituições públicas, associações de classe e 

especialistas que eles nem imaginavam que existiam e funcionavam faz uma grande 

diferença. Porém, chama a atenção a ausência das Universidades no processo de 

formação e acompanhamento dos Agentes. A menção da capacitação fica no que os 

Agentes recebem dos profissionais técnicos do SEBRAE, das parcerias que 

acompanham entre os profissionais da área da saúde e de algumas ações que são 

realizadas nas Universidades privadas em tecnologias da informação, 

desenvolvimento dos alunos em empreendedorismos nas construções de trilhas e 

startups para resolver problemas e necessidades das empresas do setor da saúde. 

 

5.4.1 Inovação nas empresas que participaram do Programa ALI 

 

Os depoimentos dos entrevistados mostram o foco no processo de gestão, 

sobretudo no que diz respeito ao atendimento ao paciente, na condução do tratamento 

e da logística de trabalho da equipe para melhor atender as necessidades dos clientes 

que foi captado por meio do diagnóstico e acompanhamento do ALI e da pesquisa de 

satisfação dos clientes. A busca de conhecimento externo possibilita para os 

negócios, como ressaltam Strauhs et al. (2012) inovarem e obterem vantagens 

competitivas quando gerenciam de forma integrada as informações que dispõem, 

quando as pessoas são orientadas e aprendem a utilizá-las de forma adequada ao 

contexto do negócio. Como também, a produção de conhecimento tem como sujeito 

as pessoas que agregam novas informações, suas experiências e produzem novas 

ideias. Assim, de acordo com os autores, o conhecimento recebe a influência da 

cultura da pessoa, da organização e das características do ambiente onde a empresa 

está inserida. Os Quadros 25, 26 e 27 apresentam como a transferência de 
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conhecimento possibilitou inovação nessas empresas. 

Quadro 25 - Utilização de Novos Materiais e Tecnologias 

GANHO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 

E4:“... nós atendemos o Hospital Metropolitano, então para a melhora do exame de troponina nós passamos a 

faze a troponina quantitativa, por que? Porque ela é mais sensível e como a gente tem casos ali muitos para 
resolver na hora, situações que não podem esperar. Isso também foi um ganho porque a gente pode entregar 
o resultado com muito mais rapidez e também mais preciso do que o anterior que fazíamos. Esses foram os 
processos de melhoria, com tudo isso veio o processo de BETAHCG, da troponina e inclusiva podemos agregar 
os outros exames também de imunologia, isso foi um grande ganho e teve a troca do aparelho de bioquímica 
também. Nós tínhamos um aparelho nosso, comprado nosso. Como em dois anos um aparelho se defasa a 
gente sabe disso, então agora a gente tira no processo de comodato, assim agora a gente consegue fazer a 
troca com mais frequência, então a gente consegue pegar aparelhos melhores a cada dois anos o laboratório 
está trocando por aparelhos melhores,  e com isso a gente só agrega e ganha, não só para nós como para os 
clientes”. 

SOFTWARE DE GESTÃO/EQUIPAMENTO DE LASER 

E6:“Eu comprei um software. Então agora, eu estou tentando por ali tudo certinho. Embora, a gente faz no 

papelzinho, na risca. Mas, está indo, está entrando (risos) foi mais o software mesmo. Ter controle de despesa 
e Fluxo de caixa. “...O que a gente adquiriu foi o novo equipamento de laser. Foi mais a Dr. F que adquiriu tipo 
um software pra poder mostrar para o paciente o antes e o depois de fazer faceta. Foi mais isso, aprimorar em 
questão de tecnologia foi mais isso. Produto a gente tenta o mesmo de qualidade boa, entendeu? Não um 
similar inferior, não. A gente tenta não ser uma clínica popular. Não é praxe da Clínica, entendeu? Fazer com 
foco num padrão de qualidade é isso, nada de clínica popular, não”. 

USO DE INTERNET/REDES SOCIAIS 

E7: “... gente fez uma contratação de um módulo da Internet que a gente não tinha o Wifi para os pacientes. 

Daí a gente implantou o Wifi. Mas, colocou o Wifire que faz já a pesquisa de satisfação online que é na hora 
que conecta e é pelo Facebook o código de acesso. E no dia seguinte eles já mandam uma pesquisa de 
satisfação por e-mail. Daí eles já geram os próprios relatórios para gente mensais e depois anual, que dar para 
fazer a comparação do gráfico...” 

UPGRADE DE APARELHOS 

E7: “A tecnologia conforme vai se aprimorando os próprios doutores como eles têm consultórios e também são 
sócios, eles já vão em congressos e já fazem a negociação. Aí troca o antigo pelo novo pra fazer um upgrade 
da tecnologia. Daí o próprio fornecedor informa – Olha! Esse aparelho vai descontinuar ou então, lançou outro 
aparelho – vocês não querem trocar? Daí eles já trocam conforme vai mudando a tecnologia que eles já têm 
confiança nessa mudança porque se é muito novo eles esperam um pouquinho pra poder ver se vai ser aceito 
pelo mercado. Se estar tudo ok, como vai ser o feedback dos outros lugares que estão usando, depois que 
estar consolidado já faz esse upgrade antes que fique ultrapassado”. 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS/MÁQUINAS 

E8: “Compramos alguns computadores, compramos alguns equipamentos médicos. Inclusive para atender a 

uma demanda do Hospital Paraná, porque nós somos terceirizados no Hospital Paraná e Hospital São Marcos. 
Como o Paraná passou a ter duas UTIs, nós compramos máquinas para atender as duas UTIs, evitar que o 
colaborador tivesse que deslocar o equipamento de um lado para o outro e sofresse um acidente de trabalho, 
prejuízo financeiro e da máquina que é muito cara”. 

MÁQUINA/BALANÇA DOS PACIENTES 

E8:“Em Maringá nós somos o único prestador de serviço que faz procedimento específico dentro da 
hemodiálise, atendimento de plasma e prisma. Mas, algo novo não. Mas assim, já é uma novidade, um 
diferencial em relação aos outros prestadores. Mas, novo não...Nós não adquirimos novo software, mas foi 
adquirido uma máquina que foi acoplada na balança dos pacientes. O paciente chegava aqui para se pesar ou 
ele dizia o peso para o Técnico que não é nada seguro, ao entrar na sala ou o Técnico que acompanhava 
colocava numa prancheta”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A busca de novas tecnologias realizadas pelas empresas foi no sentido de 

otimização do processo de gestão e melhoria no atendimento aos clientes. A 

tecnologia implementada foi um upgrade, um incremento do que a empresa já possuía 

para melhorar a qualidade do tratamento oferecido aos pacientes. Assim, a utilização 
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de novos materiais e tecnologia aconteceu com parcerias entre a empresa e 

fornecedores de equipamentos, entre pares, utilização de canais de comunicação com 

os clientes via Web e redes sociais. No geral, a inovação foi implementada com a 

melhoria de processos, na gestão com introdução de software. Duas dimensões do 

Radar da Inovação foram: Dimensão Agregação de Valor que diz respeito a forma que 

a empresa utiliza novos recursos para captar e transmitir valor ao cliente; e Dimensão 

Rede que faz a comunicação e conexão entre a empresa e seus clientes. As demais 

estão nas dimensões: Processos e Cliente. Um dos entrevistados comentou que não 

houve a implementação de novos materiais e tecnologias por causa da sua 

participação no Programa (“Não. Influenciado pelo Programa não” (E9). 

Outro quesito importante para inovação em empresas é a relação com 

universidade que Chesbrough (2012); Silva e Dacorso (2013); Trentini et al. (2012) 

definem como um processo de inovação aberta e distribuída, inovação aberta no 

sentido em que as empresas utilizam o conhecimento interno no processo de 

inovação, como também buscam por conhecimento externo para ajudar e acelerar a 

inovação interna. De acordo com os dados da pesquisa, todas empresas têm contato 

com a universidade, como mostrado no Quadro 26.  

 

Quadro 26 - Contato com Universidades ou outras Empresas 

PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE SETOR 

E4:“Tinha um processo de laboratório das culturas, nós também passamos a fazer as culturas de vigilância no 

laboratório. Nós também criamos o setor de microbiologia. E com isso, nós tivemos uma relação mais aberta 
com a UEM porque foi a UEM que veio nos procurar porque também por causa que estávamos nos processos, 
entendeu? Eles ficaram sabendo que nós estávamos crescendo no processo de Acreditação. ... e eles também 
nos interessava no atendimento do hospital e foi até a UEM que nos procurou primeiro para fazer tudo isso”. 

MÉDICOS/PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DO GRUPO DA SAÚDE 

E5:“a gente começou um contato mais com os médicos. Então, nós fazemos parte daí em parceria com o 

SEBRAE, a gente faz parte dos Núcleos de Fisioterapia, do Grupo da Saúde. Então, daí nós estamos em 
contato com os médicos e em contato com os nossos parceiros. Mas não necessariamente as Faculdades, com 
as Universidades. Mas com o Professor, que a gente faz alguma divulgação, em questão de Núcleo, mas não 
com as Universidades. Seria uma parceria, uma rede de relacionamento de Profissional a Profissional”. 

HOSPITAL/FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

E6:“A Dra. F que dá mais aula. A Dra. F é Professora, a Dra. J também é Professora da Faculdade, da Uningá. 

Elas conseguem pacientes delas particular que elas conseguem trazer pra cá, entendeu? Delas mesmas. Já 
no Hospital Santa Rita pra mim, trazer aqui não dá porque tem o plano de saúde. Como eu atendo lá, eles são 
pra lá”. 

EMPRESAS/SEBRAE 

E7: “Outras empresas sim, porque daí a gente vai fazer no próprio SEBRAE e vai várias empresas. Então, tanto 
na parte de oftalmo quanto de outras áreas da saúde. E uma coisa e outra sempre aprende. Com outra empresa. 
E os cursos que eles dão também são bem bons, na parte de gestão, na parte comportamental e tem alguns 
módulos que pode ir mais a recepção mesmo”. 

UNIVERSIDADE/ LIGA ACADÊMICA DE OFTALMOLOGIA 

E7: “...o Dr. D que faz a parte dos exames, ele dar aula na Uningá. E o Dr. F que opera aqui, se eu não me 
engano, ele dar aula na UEM. E aí os outros doutores que eles têm sempre o contato...a Dra. S dar bastante 
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palestras naquela Liga de Oftalmos da UEM e também teve um evento que teve na SEMA que teve o ano 
passado, o Check-up que daí eram os alunos dessa Liga Acadêmica que ficou junto com o Hospital. A Dra. A, 
às vezes, dar também palestras junto com essa Liga Acadêmica... Daí da parte da UEM tem os alunos de 
Medicina que vão fazer a Residência em Oftalmologia, daí eles participam fazendo palestras, fazendo 
encontros. E entram em contato com alguns profissionais para dar palestras em algum tema específico, por 
exemplo, a Dra. S faz bastante transplante da parte de ceratocone, daí ela vai e faz a palestra sobre esse tema. 
No evento Check-up, o Hospital e eles abordaram mais a parte de catarata e glaucoma. Daí se reúnem, passam 
orientações pra eles, pros estudantes no caso. E fica tanto os médicos que como a Dra. S e a Dra. M como 
eles também fazendo a explicação para a população. E daí é um jeito de envolver mais a população que a 
gente sabe que é daqui”. 

SENAC/SENAI 

E8: “Nós inclusive fizemos projetos, no dia Internacional do Rim. Todos os anos nós fazemos uma ação, não 

de um dia, mas de uma semana, dentro da semana que comemoramos o dia Internacional do Rim. Então, 
dentro dessas programações nós já fizemos convênio, parcerias com SENAC, com SENAI, com a Unifama e 
com várias instituições. O SENAC foi para participar de um dia de beleza para as pacientes. O tema esse ano 
foi sobre a mulher. Então, nós procuramos temas que pudessem melhorar a autoestima das pacientes”.  

UNIVERSIDADE/ACADÊMICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

E8: ”O ano passado, nós fizemos o projeto do dia da caminhada saudável onde distribuímos água para as 
pessoas que estavam frequentando o Parque do Ingá e no final nós fizemos um exercício com acadêmicos de 
Educação Física com funcionários e pacientes. Então, uma vez ou outra, nós procuramos mudar um pouquinho 
e nos aproximamos mais das instituições”. 

EMPRESAS/PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 

E9:“Antes de fazer o Programa ALI, eu já tinha feito um Curso de Gestão com o Roberto Caproni, em Belo 

Horizonte e São Paulo, já tinha feito esse Curso, já tinha feito um Curso Helder Carneiro sobre Administração 
de Clínicas Odontológicas, tudo isso mesmo antes de entrar no Projeto. Por isso que talvez, o Programa não 
tenha surtido em relação ao produto, novos produtos, novos serviços porque eu já tinha me interessado pelo 
assunto antes e procurado outras fontes por desconhecer o Programa ALI, eu já tinha procurado outras fontes 
antes. Como eu disse para você. Você pega ali o médico com a agenda de papel, que sempre atendeu por 
convênio, de repente ele faz o Programa ALI e ele sim vai ter uma mudança muito grande em sua empresa 
devido ao Programa. Muitas coisas que para mim é básico há dez anos, para ele vai ser uma inovação, 
entendeu?”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O que se observa pelos depoimentos dos entrevistados é que o processo de 

transferência de conhecimento foi realizado por meio do contato das empresas com 

profissionais especializados da área da saúde, da rede de relacionamentos que 

surgiram pelos encontros e palestras realizados pelo SEBRAE, Núcleos da Saúde, 

Liga Acadêmica de Oftalmologia, SENAC, SENAI e universidades públicas e privadas. 

O que Chesbrough (2012); Silva e Dacorso (2013); Trentini et al. (2012)definem como 

um processo de inovação aberta e distribuída, inovação aberta no sentido em que as 

empresas utilizaram o conhecimento interno no processo de inovação, como também 

buscaram por conhecimento externo para ajudar e acelerar a inovação interna, por 

exemplo, a parceria realizada com as universidades públicas e privadas. Na inovação 

distribuída, quando a transferência de conhecimento foi realizada em torno de um bem 

comum, tendo a participação voluntária dos profissionais e instituições públicas e 

privadas na utilização de conhecimento explícito para criação de valor, por exemplo, 

os encontros dos profissionais no Núcleo da Saúde e na Liga Acadêmica de 

Oftalmologia. No entanto, as inovações foram na incrementação do processo de 
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gestão e na melhoria do atendimento aos clientes. As dimensões do Radar da 

Inovação estão: Processos, Rede e Cliente. 

 

Quadro 27 - Utilização de outras Consultorias 

SEBRAE/CONSULTORIA DEMARKETING 

E4: “Então agora, sempre nossa referência é a ALI. Quando a gente precisa – ALI eu preciso de alguém que 
faça marketing. Preciso melhorar o marketing do laboratório. Ela me indica, entendeu? Então assim, a ALI 
virou uma porta para a gente, uma referência. E onde eu procuro – ALI eu preciso fazer isso aqui. Olha, tem 
essa pessoa. Olha ALI... então essa parte, também até mesmo tem os filhos dos donos do laboratório. Eles 
abriram um laboratório também para eles. Eles são em cinco sócios. E cada sócio tem seu representante, 
cada filho, também são bioquímicos. E eles abriram um laboratório e como eles viram a parceria do SEBRAE 
com a gente. Eles também pegaram o SEBRAE e o SEBRAE acompanha eles até hoje, entendeu? Até hoje”. 

SEBRAE/CONSULTORIA GESTÃO 

E5: “Fora o SEBRAE? Não. Não ainda não buscamos outros consultores... hoje a gente consegue ver que, 
até na última reunião do SEBRAE. Olha! A gente precisa de uma consultoria. Acho que hoje nós estamos 
preparadas para buscar outras consultorias. Mas da mesma forma que nós precisamos mudar de local porque 
hoje eu já não consigo atender os meus clientes. Eu já não tenho mais espaços. Então, eu não posso enquanto 
eu não mudar. Então, a gente tinha uma meta de atingir um x de pacientes até dezembro e nós conseguimos 
atingir em julho. Então nós estamos trabalhando assim. Agora, nós precisamos mudar. A partir daí é esperar”. 

SEBRAE/CONSULTORIA GESTÃO E MARKETING 

E6:“Ah! Já veio a consultora, a que faz a parte de relacionamento. Ela já veio aqui no meu consultório, já veio 
o outro, foi o primeiro antes desse ALI. Mas quem vem mais aqui no meu consultório são os ALIs. Agora eu 
contratei do SEBRAE, um consultor que está me ajudando na parte do marketing. Ele está vindo no meu 
consultório me ajudar mais na gestão junto com o ALI e ver o que vai fazer. Ele agora com o ALI que estão 
me salvando (risos)” 

SEBRAE/CONSULTORIA TREINAMENTO DA EQUIPE 

E7: “Só do SEBRAE no momento. E daí in loco, por enquanto a gente tem esses treinamentos que a gente 
faz. Mas consultoria externa não, só o SEBRAE”. 

E8: “Tem o Projeto do ALI. O ALI ainda acompanha a empresa. O que está aqui dentro. Consultores não. Mas, 
nós temos sempre que possível, colocado na nossa programação da Educação Continuada trazer um 
profissional de fora, como houve a pouco tem nos Primeiros Socorros que um Bombeiro veio falar a respeito 
disso. Então, até para dar mais oxigenação, motivar um pouco mais para não ficar tão repetitivo. São poucos 
colaboradores também estão na frente de algumas áreas que fica inviável você chamar essa pessoa para 
falar. Então, tem que convocar algumas pessoas de fora. Então, a gente busca esses profissionais, não como 
uma consultoria. Mas, como parceiros para a Educação Continuada. E realmente, eu não me recordo, eu 
assim dou certeza que não houve consultoria após o Programa ALI. 

CONSULTORIA DE MARKETING 

E9: “Até há necessidade, mas não trouxe ainda. Agora eu estou negociando para trazer uma consultoria. Mas 
ainda não está certo, quase certo para fechar uma consultoria. Na parte de marketing, de processo, organizar 
a parte de dados dos resultados essas coisas assim. Eu estou fechando essa consultoria”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Os depoimentos são quase unânimes quanto ao vínculo de confiança que os 

empresários têm na equipe de profissionais ligados ao Programa ALI. Para eles, o 

ponto de referência na contratação de algum especialista ou consultor na área de 

relacionamento com os clientes, marketing, financeiro, ou o que seja na área de 

gestão, são os ALIs que estão próximos deles. Nesse sentido, pode-se dizer que a 

transferência de conhecimento levados pelos ALIs proporcionou uma mudança na 

forma que abriram a visão do seu negócio e das possibilidades de melhorias na gestão 

e nos serviços prestados aos clientes.  
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O Projeto Saúde em Maringá também ofereceu oportunidade de encontros, 

contatos com novas tecnologias e parcerias. No entanto, chama a atenção o papel 

das universidades nesse processo de transferência de conhecimento sobre inovação. 

Nos depoimentos dos entrevistados, a relação com as universidades é pontual de 

profissional para profissional, no sentido técnico e pautado em alguns departamentos, 

na figura de um professor ou coordenador que conhece o trabalho que está sendo 

desenvolvido pela empresa. Essa abertura com as universidades também ocorreu 

pelo envolvimento do empresário no Núcleo da Saúde, no CODEM, como foi relatado 

por alguns entrevistados. As dimensões do Radar da Inovação que foram observadas 

são: Cliente e Processo.  

 

5.4.2 Síntese dos resultados 

 

A análise dos resultados demonstra que as ferramentas e práticas para 

transferência de conhecimento com o acompanhamento realizado pelos ALIs, 

proporcionou para as empresas uma visão do processo de gestão que elas tinham 

quando ingressaram no Programa ALI, o qual foi mensurado no diagnóstico por meio 

do Radar da Inovação. A utilização dessa ferramenta, composta por treze dimensões 

para medir o grau do processo de gestão e inovação em que a empresa se 

encontrava, apontou o conhecimento que era necessário ser desenvolvido. Nesse 

sentido, as dimensões que foram mais observadas são: Processos, Cliente e Rede. 

Pode-se dizer que corresponde a estratégia do SEBRAE/Maringá para fortalecer o 

processo de gestão nessas empresas, detectado nos diagnósticos realizados pelos 

ALIs e na estratégia de trabalhar primeiro o processo de gestão das empresas e o 

entendimento dos empresários sobre as necessidades dos seus clientes que teriam 

que enxergar para traçar planos de ações para captação dos mesmos.  

Após a análise e entendimento dos processos internos da gestão das 

empresas, foi estimulado pela equipe do SEBRAE/Maringá, como é observado nos 

depoimentos de todos os empresários participantes, os encontros em: reuniões, 

palestras, cursos, visitas técnicas e em outras empresas, contratação de consultores 

para implementação de processos internos de gestão e abertura de contatos externos 

com outros profissionais do setor saúde. Assim, permitindo a abertura da rede de 

contato, da busca de conhecimento externo com outros sujeitos e possibilidade de 

parcerias entre os pares, outros profissionais do setor e com as universidades locais. 
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Pode-se dizer que as dimensões trabalhadas para transferência de conhecimento 

sobre inovação foram: a) Organização – Refere-se à estrutura organizacional da 

empresa, no sentido que os empresários reorganizaram o processo de gestão da 

empresa, fizeram parcerias com profissionais da área de saúde, fornecedores e 

universidades, abriram a visão externa com os encontros, cursos, treinamentos e 

visitas à outras empresas e formularam estratégias competitivas com esse 

conhecimento que buscaram e implementaram em suas empresas; b) 

Relacionamento referente à experiência do cliente com a empresa quando iniciaram 

as pesquisas de satisfação com os clientes, deram retorno as sugestões dos mesmos 

e ampliaram a comunicação com eles via internet e redes sociais, c) Agregação de 

Valor referente à forma como a empresa utilizou novos recursos para captar e 

transmitir valor ao cliente, na readequação da estrutura física (salas de espera, layout 

da empresa, readequação de setores, estacionamento, mudança do local da empresa 

e área de descanso para os funcionários) para melhoria do processo de trabalho da 

equipe e atendimento aos clientes e no uso de oportunidades de interação com eles 

(Wifi, Facebook, Instagram) e d) Ambiência Inovadora referente as ferramentas, 

processos e atitudes que promoveram um ambiente favorável à inovação, buscando 

conhecimento em fontes externas de conhecimento – SEBRAE, Núcleo da Saúde, 

nas Associações de Classe, com colegas de profissão, fornecedores, consultores e 

profissionais especializados na área da saúde (SILVA NÉTO; TEIXEIRA (2014); 

SOUZA (2015); D´ANJOUR et al. (2016). 

Quanto ao processo de gestão da inovação, para os entrevistados o foco do 

acompanhamento do ALI foi no processo de gestão das empresas. Nesse contexto, 

Barboza et al. (2015) notam que é necessário a existência de mecanismos que 

facilitem a interação entre as universidades e os empresários de pequenos negócios. 

Esses mecanismos devem ser capazes de transmitir os conhecimentos produzidos e 

armazenados na universidade que têm potencial de gerar inovações nessas 

empresas. Segundo os autores, a inovação nesse caso, é representada como fator 

de sobrevivência para as já existentes, pequenos negócios que atuam em setores 

tradicionais da economia, com tecnologias maduras – inovação de menor 

complexidade.  

Os desafios no processo de inovação dessas organizações foram apontados 

nas entrevistas, principalmente pela falta de controles de gestão, no fluxo de caixa, na 

falta de conhecimento sobre gestão do negócio e visão do processo do serviço 
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prestado aos clientes. Desidério e Popadiuk (2015) observaram que o processo de 

implementação da inovação em PEs é feito com muitos desafios para captar, 

compartilhar e transferir conhecimento tecnológico, o qual pode ser realizado na 

participação de empresas em redes colaborativas que possibilitam o 

compartilhamento de conhecimento e vantagem competitiva. Isso foi de certo modo 

observado nos depoimentos dos entrevistados quando mencionaram os contatos 

sociais e as redes de relacionamentos que buscaram nos encontros, palestras e 

treinamentos realizados no SEBRAE, nos Núcleos de Saúde, congressos e parcerias 

que conseguiram nessa rede de profissionais da área da saúde. Além do contato com 

os fornecedores de equipamentos e materiais, que foram mencionados como 

parceiros na transferência de conhecimentos tecnológicos, apoio nos treinamentos 

dos colaboradores e facilitadores na atualização de tecnologia de equipamentos e 

máquinas dessas empresas.  

Quanto a transferência de conhecimento sobre gestão e inovação, com o 

apoio do ALI, os depoimentos apontam que a ferramenta do Radar da Inovação 

possibilitou enxergar como a empresa estava e o que deveria ser feito para que ela 

conseguisse sobreviver no mercado, apesar de ter sido uma ferramenta adaptada 

para a área da saúde. Nesse contexto, o ciclo de conhecimento aconteceu na prática 

cotidiana entre o ALI e os empresários ou gestores, que segundo o Ciclo Integrado de 

GC sugerido por Dalkir (2005), esse processo segue as seguintes etapas: 1. Captura, 

Criação, Contribuição do conhecimento; 2. Filtragem, Seleção do conhecimento; 3. 

Codificação do conhecimento; 4. Refinamento do conhecimento; 5. Acesso do 

conhecimento; 7. Aprendizado do conhecimento; 8. Avaliação do conhecimento e 9. 

Reuso/descarte do conhecimento. Dalkir (2005) lembra que as lições aprendidas e as 

melhores práticas descobertas permitirão que as companhias nivelem seus ativos de 

conhecimento, arquitetem, desenhem e implementem para gerar novos 

conhecimentos.  

No caso das empresas que participaram do Programa ALI e Projeto Saúde 

em Maringá, elas seguiram um fluxo na busca de conhecimento sobre gestão e 

inovação da seguinte forma: 1. Captura, Criação, Contribuição do conhecimento – 

Na busca de conhecimento externo com: ALI, Consultores especializados na área da 

saúde, nos encontros, palestras cursos realizados no SEBRAE, Núcleo da Saúde, 

Missão Técnica para o Canadá, CONIGIS, Conferência da Saúde troca de 

experiências com pares, profissionais e empresários da área; 2. Filtragem, Seleção 



110 
 

do conhecimento – Nas reuniões de acompanhamento das ações realizadas com o 

ALI, reuniões semanais da diretoria e equipe; 3. Codificação do conhecimento – Na 

implementação de ferramentas, práticas, onde passaram a registrar as informações, 

analisar as informações recebidas, criaram relatórios, criaram sistemas de 

informações e padronização do processo de trabalho das equipes e no atendimento 

aos clientes. Com a implementação da pesquisa de satisfação dos clientes puderam 

readequar a estrutura física e melhorias no atendimento; 4. Refinamento do 

conhecimento – Nas reuniões semanais da Diretoria e equipe avaliando o que está 

sendo planejado, executado, com a realização do mapeamento do processo de gestão 

da empresa (PDCA) e implementação de melhorias; 5. Acesso do conhecimento – 

Nas reuniões com ALI, Consultores, em cursos, reuniões e palestras no SEBRAE, 

Núcleo da Saúde, congressos, Conferência da Saúde, contato com outros 

empresários da área, contato com as universidades pública e privadas, visitas aos 

médicos, fornecedores e clientes; 7. Aprendizado do conhecimento – Na realização 

de treinamentos para os colaboradores, educação continuada, Programa da 

Qualidade e troca de experiência com colegas e profissionais da área da saúde; 8. 

Avaliação do conhecimento – Na implementação de software de gestão que 

possibilitou a formulação dos relatórios, gráficos e indicadores do processo de gestão 

da empresa e o monitoramento e avaliação do serviço prestado aos clientes e 9. 

Reuso/descarte do conhecimento – Na análise das ações e práticas que trouxeram 

melhorias para gestão e inovação para a organização.  

Em suma, o foco do trabalho de implementação da gestão de inovação nessas 

empresas ficou nas dimensões do Radar da Inovação em: a) Cliente, Processos, b) 

Organização, c) Agregação de Valor, d) Relacionamento e e) Ambiência Inovadora 

que proporcionaram inovação no modelo de negócio, marketing, processos, como 

também foram implementados software para melhoria na gestão e pesquisa de 

satisfação dos clientes. Assim, a transferência do conhecimento aconteceu com a 

melhoria do processo de gestão e melhorias no atendimento aos clientes. No geral, 

pode-se observar que foram inovações incrementais e na forma de inovação aberta. 

O Mapa Conceitual apresenta como esse processo de GC aconteceu no âmbito do 

Programa Agentes de Inovação e Projeto Saúde de Maringá. 
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Figura 7 - Mapa Conceitual 
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6 CONCLUSÃO  

 

O objetivo desta pesquisa foi de compreender o processo de transferência do 

conhecimento por Agentes Locais de Inovação para pequenas empresas do Setor 

Saúde no âmbito do Programa Agentes Locais de Inovação – ALI, e identificar 

possíveis efeitos deste processo sobre a inovação nas referidas empresas. O primeiro 

objetivo específico buscava descrever o Programa Agentes Locais de Inovação – ALI, 

o qual foi analisado por meio de dados secundários, bem como por meio de dados 

primários (entrevistas). O Programa ALI teve início como Projeto Piloto, realizado pelo 

SEBRAE Nacional, em Brasília – Distrito Federal e em Curitiba, capital do Estado do 

Paraná, em 2008. O Programa ALI em Maringá e região, foi implementado em 2013, 

para o setor saúde, com o mesmo formato do que foi realizado no modelo piloto, o 

qual tinha como objetivo levar o conhecimento sobre o processo de inovação para as 

micros e pequenas empresas.  

O segundo objetivo específico foi identificar ferramentas e práticas para 

transferência de conhecimento no processo da gestão da inovação por Agentes 

Locais de Inovação – ALI, as técnicas e ferramentas utilizadas pelos ALI foram: a 

ferramenta do Radar da Inovação, PDCA, Mapeamento de Processo, Orientação, 

Eventos/Cursos, Cursos de Programa da Qualidade, Consultorias, Benchmarking e 

Pesquisa de Satisfação dos Clientes, com foco no planejamento das ações para 

melhoria da gestão das empresas, no monitoramento das ações que estavam sendo 

executadas e no novo diagnóstico. Entre as práticas que foram relatadas estão: 

Missão Técnica para o Canadá em 2014; CONINGIS em 2015; Conferência da Saúde 

em 2016, 2017 e 2018; Cursos de Programas de Qualidade; palestras com 

consultores especializados na área de saúde; disponibilização de consultorias para as 

empresas; encontros e reuniões para transferência de conhecimento entre colegas de 

profissão e profissionais especializados da área.  

A metodologia foi adaptada para o setor da saúde, onde foram suprimidas 

algumas questões que não poderiam confrontar com as normas éticas dos Conselhos 

de especialidades da saúde, principalmente com a cultura desses profissionais que 

são especialistas em áreas específicas, com conhecimento técnico e nenhum 

conhecimento sobre gestão de seus negócios. Além da complementação da 

ferramenta do MEG para melhor analisar o grau de maturidade das empresas em 

gestão e inovação. Após reestruturar a gestão das empresas, as ações seguiram para 
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o processo de implementação da inovação que teve como suporte o Projeto Saúde 

em Maringá. Essas ações foram pautadas por: treinamentos, palestras, encontros que 

foram realizados no SEBRAE/Maringá com o apoio das Associações de classe e 

profissionais especializados da área da saúde; Conferências, Visitas Técnicas em 

empresas e instituições públicas e privadas; Congressos, troca de experiências entre 

os profissionais e empresários, em Núcleo da Saúde e de especialidades, com o apoio 

do CODEM e em reuniões internas e externas.  

O terceiro objetivo específico, foi analisar como ocorreu o processo de 

transferência de conhecimento de ALI para os empresários que tiveram sobre a 

gestão de suas empresas e as melhorias necessárias para sua manutenção foi a partir 

do diagnóstico feito pelo ALI com a ferramenta do Radar da Inovação, sobretudo com 

o impacto que tiveram com as notas das treze dimensões do Radar que foram 

apresentadas. Nesse sentido, a transferência de conhecimento ocorreu com o 

acompanhamento do ALI no planejamento das ações de melhorias para gestão da 

instituição. A dimensão Processos foi a mais enfatizada em todas as organizações 

que participaram desta pesquisa. A segunda dimensão mais citada pelos 

entrevistados foi Cliente, que está relacionada com a satisfação dos clientes com os 

serviços prestados pelas empresas. E a terceira dimensão mais citada foi Rede, que 

está relacionada com a comunicação e conexão entre a empresa e seus clientes. Além 

das dimensões: Relacionamento, Organização, Agregação de Valor e Ambiência 

Inovadora que foram observadas no depoimento de alguns dos entrevistados.  

Por fim, o último objetivo específico era compreender a relação entre 

transferência de conhecimento e inovação. Pode-se dizer que existe uma 

heterogeneidade das empresas e foco na atuação das mesmas. Porém, elas têm em 

comum a necessidade de melhoria na gestão do negócio e conhecimento sobre o 

processo de implementação da inovação. A transferência de conhecimento aconteceu 

por meio de trocas de experiências entre os profissionais especializados e 

empresários do setor, em reuniões internas e eternas; no acompanhamento dos ALIs; 

da rede de relações que conseguiram com outros empresários; com as parcerias que 

fizeram e com o planejamento futuro para o setor saúde que foi construído com os 

vários atores envolvidos ao longo dos cinco anos desse Programa e Projeto. Pode-se 

afirmar que alguns já conseguiram mudanças incrementais em seus processos de 

gestão e melhorias no atendimento aos clientes, com informações obtidas na pesquisa 

de satisfação dos clientes e troca de experiências entre eles. Em suma, foram 
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inovações incrementais na forma de gestão das empresas e reposicionamento de 

seus negócios que sem a abertura dos empresários para buscar conhecimento 

externo não teriam melhorado seus processos, serviços e inovado o processo de 

gestão de seus negócios.  

Quanto aos trabalhos realizados sobre o Programa ALI que estão 

relacionados aos cadernos organizados pelo SEBRAE em parceria com o CNPq, que 

trazem os artigos dos Agentes, como conclusão do trabalho realizado nas empresas 

que acompanharam, estes estão voltados para os indicadores e as dimensões do 

Radar da Inovação que o diagnóstico dessa ferramenta oferece e das contribuições 

do programa em nível regional e local. Além de dois estudos que trazerem 

informações sobre práticas e ferramentas de inovação, o grau de inovação de MPEs, 

de políticas públicas para o desenvolvimento relacionado a inovação e análise da 

informação e de narrativas dos atores envolvidos na implementação regional do 

Programa. 

Como contribuição teórica no campo da Inovação esta pesquisa analisou a 

implementação de um Programa de âmbito nacional, voltado à inovação de pequenas 

empresas brasileiras e analisou o processo não focando apenas o Radar de Inovação, 

como fizeram trabalhos anteriores. Para o campo da Gestão do Conhecimento os 

resultados representam uma contribuição na medida em que mostraram como 

pequenas empresas transformam conhecimentos em mudanças, práticas e inovação. 

Por fim, na área da saúde os resultados contribuem para enriquecer a gestão de 

empresas prestadoras de serviços na cadeia da saúde. Como contribuição prática os 

resultados da pesquisa podem nortear outros municípios que irão implantar o 

Programa na área da saúde. Os resultados evidenciam ainda a importância de 

estimular e implementar processos de gestão na área da saúde.  

Como limitações do estudo destacam-se dois aspectos. O primeiro é o de não 

ter considerado empresas que abandonaram o Programa. Nesse sentido, cabe 

salientar que as pesquisadoras buscaram contato com duas empresas que 

abandonaram o Programa, mas estas se recusaram a participar da pesquisa. 

Entende-se que a avaliação de empresas que abandonaram o Programa poderia 

trazer novos elementos para enriquecer as análises, embora não invalidem os 

resultados encontrados quanto aos benefícios das empresas que participaram em 

diversas etapas do Programa. Outra limitação é que a avaliação da transferência de 

conhecimentos e da transformação destas em mudanças ou inovações nas empresas 
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não levou em consideração o montante de recursos investidos em relação aos 

resultados obtidos.   

Estudos futuros podem analisar a implementação do Programa em outras 

localidades na área da saúde, a fim de possibilitar possíveis comparações. Estudos 

futuros poderão ainda sugerir métricas que propiciem avaliação dos resultados obtidos 

em relação aos recursos investidos no Programa, a fim de avaliar a efetividade do 

financiamento público voltado a ações desta natureza.  
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ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Título do Projeto: Inovação e Transferência de Conhecimento em Pequenas 

Empresas da saúde no Programa Agentes Locais de Inovação. 

 Justificativa: Pesquisa para dissertação de mestrado da turma 2017 de 

Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações do UniCesumar. 

 Objetivos: Compreender o processo de transferência do conhecimento por 

Agentes Locais de Inovação para pequenas empresas do Setor Saúde no âmbito do 

Programa Agentes Locais de Inovação – ALI, e identificar possíveis efeitos deste 

processo sobre inovação nas referidas empresas.    

Procedimentos: A pesquisa será realizada através de entrevistas com o 

Coordenador do Programa ALI, três Agentes e seis empresários que participam do 

referido programa. 

Desconfortos e riscos: O participante poderá sentir desconforto ao abordar 

determinado tema, entretanto, a continuidade da entrevista ou do depoimento no 

grupo focal será de total autonomia do participante. Nenhum conteúdo será levado em 

consideração sem que o participante, mesmo após a narrativa, esteja de acordo.  

Benefícios esperados: O estudo permitirá compreender o processo de 

transferência do conhecimento para pequenas empresas, do Setor Saúde em Maringá 

e a relação deste com inovação.  

Responsável:   

Mestranda Hertha Almeida Leitão 

Telefones: 43 33239561 ou 43 99950417 

Orientadora: Prof.ª Dra. Hilka Vier Machado  

Qualquer dúvida, no transcorrer do estudo o responsável estará à disposição 

nos telefones indicados.  

A qualquer instante, no decorrer do estudo, os participantes têm assegurado o 

direito de interromper sua participação, bem como solicitar que os dados fornecidos 

nãos sejam utilizados no projeto ou em publicações dele decorrentes. 

 A participação dos indivíduos e das empresas é sigilosa e nenhum conteúdo 

divulgado terá identificação dos mesmos.  
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Eu, __________________________________________, declaro estar ciente 

sobre os objetivos e procedimentos desta pesquisa e aceito, espontaneamente, 

participar da mesma como entrevistado.  

(  ) Autorizo o uso de gravador durante a entrevista  

(  ) Não autorizo o uso de gravador durante a entrevista  

 

 

____________________________________  

                                          Assinatura 

 

 

 

Eu, Hertha Almeida Leitão, declaro que forneci todas as informações referentes 

ao estudo ao participante.  
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ANEXO 2 - ENTREVISTAS COM OS EMPRESARIOS OU GESTORES DAS 

EMPRESAS 

Dados gerais 1. Quantos funcionários? 
2. Qual o funcionário(a) mais antigo(a)? 
3. Quando entrou no Programa?  
4. Quando saiu?  
5. Aumentou o número de funcionários?  
6. Comprou softwares? Equipamentos?  

Inovação 1. Quais mudanças após integrar-se ao ALI? Como foi 
codificado e como se transformou em serviço? Produtos / 
serviços? Processos?  

2. Quais os produtos que foram introduzidos na empresa? 
3. Passou a utilizar novos materiais? Tecnologias?  
4. Passou a ter contato com universidades ou outras 

empresas?  
 

Identificar ferramentas e 
práticas para transferência 

 
Codificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartilhamento, 
transmissão de 

conhecimento tácito 
(socialização) 

 
Codificação:  
 

1. Passaram a registrar as informações e os dados depois que 
se integrou ao Programa? Quais e como?  

2. Passaram a analisar as informações recebidas e criaram 
relatórios? Detalhe.  

3. Criaram algum sistema de informação? 
4. Padronizaram processos?  
5. Mudaram estrutura?  
6. Obtém informações de clientes e fornecedores e 

transformam-nas em rotinas?  
 
 

Compartilhamento, Transmissão de Conhecimento:  
 

1. Passaram a fazer reuniões? Interações sociais?  Participar 
de alguma rede? Treinamentos?  

2. Qual a frequência?  
3. Outras formas de interação pessoal?  
4. Dos resultados das reuniões, há decisões e práticas que 

foram implementadas? Como? 
5. Passaram a usar outras consultorias? Quais? 
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ANEXO 3 - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS – EQUIPE DO SEBRAE/MARINGÁ 

 

ENTREVISTA: COORDENADOR DO PROGRAMA ALI SEBRAE/MARINGÁ  

2. Conte o histórico do Programa ALI do SEBRAE/ Maringá  

Pergunta Aberta: Conte sua experiência no Programa ALI e Projeto Saúde em 

Maringá. 

 

ENTREVISTA: AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO DO PROGRAMA 

SEBRAE/MARINGÁ  

13. Qual sua formação?  

14. Você já possuía alguma experiência em trabalhos de consultoria, outra ária de 

atuação profissional?  

15. Quando teve início sua participação no Programa ALI? Em que ciclo do 

programa você foi contratado?  

16. Quantas empresas do setor saúde você acompanhou ao longo de sua 

participação?  

17. Como foi o seu treinamento com a ferramenta de diagnóstico do Radar de 

Inovação? 

18. Qual foi sua maior dificuldade em aplicar a metodologia do Programa ALI?  

19. Quais as técnicas que utilizou para transferir seu conhecimento para as 

empresas?  

20. Quais desafios as empresas precisaram enfrentar? 

21. Acredita que as técnicas utilizadas foram suficientes para transferir 

conhecimento para as empresas para elas inovarem? Comente. 

22. Na sua visão, quais transformações ou mudanças ocorreram nas empresas?  

23. Alguma das empresas desistiu? Quantas? E por que? 

24.  Alguma empresa se destacou? Explique.  

 

Pergunta Aberta: Conte sua experiência do Programa ALI Saúde Maringá.   
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APÊNDICE A  
 
 

 

Referências a serem Consultadas 

Base 
Artigos 

Relevantes 
Referência dos Artigos 

Ambiente Online 
Unicesumar - 

Ebscohost 

  
8 
  

1.Título: Dimensões Institucionais, Inovação e Transferência de Conhecimento: 
Contributos dos Estudos das Variedades de Capitalismo; Autor(es): Pinto, 
Hugo; Fonte:  E-cadernos ces [Online], 05 | 2009, colocado online no dia 01 
Setembro 2009, DOI: 10.4000/eces.283.  

2.Título: Redes de Inovação Aberta e Compartilhamento do Conhecimento: 
aplicações em pequenas empresas; Autor(es): Desidério, Paulo Henrique 
Martins; Popadiuk, Silvio; Fonte: Revista de Administração e Inovação, São 
Paulo, v. 12, n.2, p. 110-129, abr./jun. 2015. 

3.Título: O Papel das Políticas Públicas para potencializar a inovação em 
pequenas empresas de base tradicional; Autor(es): Barboza, Ricardo Augusto 
Bonotto; Fonseca, Sergio Azevedo; Ramalheiro, Geralda Cristina de Freitas; 
Fonte: REGE - Revista de Gestão, 24 (2017), 58 - 71. 

4.Título: Economia criativa e inovação pequenas empresas em Porto Alegre; 
Autor(es): Sandro Ruduit Garcia; Fonte: Pol. Cult. Rev. , Salvador, v. 9, n. 2, p. 
416-436, jun./dez. 2016. 

5.Título: Comprender mejor la Transferencia de Conocimientos en Salud y 
Seguridad en el Trabajo: Propuestas para una tipología de guías de prevención; 
Autor(es): Faurie, Isabelle; Planché, Frédéric; Deltor, Serge; Ricaud, Camille; 
Grau, Anaïs; Guy, Céline Guy. Fonte: Laboreal, vol. IX, nº 2, 2013, pp 52-62. 

6.Título: Transferência de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos da 
Universidade para o Segmento Empresarial; Autor(es): Pereira, Maurício 
Fernandes; Melo, Pedro Antônio de; Dalmau, Marcos Baptist; Harger, Carlos 
Augusto; Fonte: RAI - Revista de Administração e Inovação, São Paulo, v. 6, n. 
3, p. 128-144, set./dez. 2009.  

7.Título: Transferência de Tecnologia e Conhecimento sob a Lente 
Estruturacionista: uma integração temática; Autor(es): Oliveira, Samir 
Adamoglu de; Segatto, Andréa Paulo; Fonte: RAE-eletrônica, v. 8, n. 2, Art. 8, 
jul./dez. 2009.  

8.Título: Práticas Colaborativas de P&D no Contexto de Pequenas e Médias 
Empresas Brasileiras; Autor(es): Baggio, Daniela; Wegner, Douglas. Fonte: 
Revista de Ciências da Administração • v. 18, n. 46, p. 52-67, dezembro 2016. 

 Web of Science 8 

1.Título: Reflective Technology Assimilation: Facilitating Electronic Health 
Record Assimilation in Small Physician Practices; Autor(es): Baird, Aaron; 
Davidson, Elizabeth; Mathiassen, Lars; Fonte: Journal Of Management 
Information Systems, v.34, ed. 3, p. 664-694, Doi: 
10.1080/07421222.2017.1373003, publicado: 2017. 

2. Título: The Construction and Health and Safety Management in Brazil and 
Portugal: a look at the small construction works Autor(es): Gomes, Haroldo; 
Arezes, Pedro; Fadel de Vasconcellos, Luiz Carlos; Editado por: Arezas P; 
Baptista JS; Barroso MP; Carneiro P; Cordeiro P; Costa N; Melo R; Miguel AS; 
Perestrelo G.; Fonte: SHO2016: International Symposium On Occupational 
Safety And Hygiene, p. 99-101, publicado: 2016. 

3. Título: Employee Motivation For Education (Film, Role-Play); Autor(es): 
Gregorc, Cvetka; Editado por: GomezChova L; LopezMartinez A; CandelTorres 
I.; Fonte: Edulearn15: 7th International Conference On Education And New 
Learning Technologies, Série de livros: EDULEARN Proceedings, p. 2967-
2971, publicado: 2015. 

4. Título: Transfer and Knowledge Management in Very Small and Micro 
Businesses: Developing a Website in Collaboration With and for Flexible Floor 
Layers; Autor(es): Lortie, Monique; Kefi, Idriss; Vezeau, Steve; Editado por: 
Massaro M; Garlatti A.; Fonte: Proceedings Of The 16th European Conference 
On Knowledge Management (ECKM 2015), série de livros: Proceedings of the 
European Conference on Knowledge Management, p. 477-483, publicado: 
2015. 
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5. Título: Why (we think) facilitation works: insights from organizational learning 
theory; Autor(es): Berta, Whitney; Cranley, Lisa; Dearing, James W.; Dogherty, 
Elizabeth J.; Squires, Janet E.; Estabrooks, Carole A.; Fonte: Implementation 
Science, v. 10, n. 141, Doi: 10.1186/s13012-015-0323-0, publicado: oct. 6 2015. 

6.Título: Analysis and Evaluation of the World's Top Hospital Portals from the 
Perspective of Internet-based Knowledge Management Model Retrieved from 
K-ACT Model; Autor(es): Ravandi, Somayyeh Nadi; Djanavi, Elmira; Abbasi, 
Sahar; Gilasi, Hamid Reza; Editado por: Giannakopoulos G; Sakas DP; Vlachos 
DS; KyriakiManessi D.; Fonte: 3RD International Conference On Integrated 
Information (IC-ININFO), série de livros: Procedia Social and Behavioral 
Sciences, v. 147, p. 47-55, Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.102, publicado: 2014. 

7.Título: Knowledge Management and Transfer: Modeling Interactions in Small 
Businesses; Autor(es): Lortie, Monique; Kefi, Idriss; Desmarais, Lise; Editado 
por: Vivas C; Sequeira P.; Fonte: Proceedings Of the 15th European Conference 
On Knowledge Management (ECKM 2014), v 1-3, série de livros: Proceedings 
of the European Conference on Knowledge Management, p. 586-592, 
publicado: 2014. 

8.Título Small enterprises and major hazards: How to develop an appropriate 
safety management system Autor(es): Bragatto, Paolo A.; Ansaldi, Silvia M.; 
Agnello, Patrizia; Fonte: Journal Of Loss Prevention In The Process Industries, 
v. 33, p. 232-244, DOI: 10.1016/j.jlp.2014.12.016, publicado: jan. 2015. 

9.Título: Educational Innovation Through Real Communication Projects: 
University Cooperation With Unhcr, Survival And Amref Flying Doctors; 
Autor(es): Haenninen, L.; Nunez, P; Editado por: Chova LG; Belenguer DM; 
Martinez AL.; Fonte: EDULEARN11: 3RD International Conference On 
Education And New Learning Technologies, série de livros: EDULEARN 
Proceedings, p. 2587-2596, publicado: 2011. 

Emerald 5 

1.Título: The governance of innovation from a European perspective, social 
articulation and transmission of knowledge; Autor(es): Piet Moonen; Fonte: 
Journal of Organizational Change Management, v. 30, n. 2, p. 243-262, 2017, 
doi: 10.1108/JOCM-01-2017-0012.  

2.Título: Education for entrepreneurship and innovation: “Management 
capabilities for sustainable growth and success; Autor(es): Michael Lewrick and 
Maktoba Omar and Robert Raeside and Klaus Sailer; Fonte: Journal World 
Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, v. 6, 
n. 1/2, p. 1-18, 2011, doi: 10.1108/20425961201000001. 

3.Título: The national innovation system and its relation to small enterprises: 
The case of The Republic of Macedonia; Autor(es): Radmil Polenakovik and 
Ricardo Pinto; Fonte: Journal World Journal of Science, Technology and 
Sustainable Development, v. 7, n. 1, p. 91-107, 2010, doi: 
10.1108/20425945201000007.  

4.Título: A Comparative Analysis of the National Innovation Systems of China 
and Australia; Autor(es): Hasan Akpolat and Linzhao Chang; Fonte: Journal 
Asian Journal on Quality, v. 9, n. 1, p. 153-167, 2008, doi: 
0.1108/15982688200800010. 

5.Título: E-innovation: Internet impacts on small UK hospitality firms; Autor(es): 
Lynn M. Martin; journal = {International Journal of Contemporary Hospitality 
Management}, volume = {16}, number = {2}, pages = {82-90}, year = {2004}, doi 
= {10.1108/09596110410519964 

 CAPES 10 

1.Título: Transferência de Conhecimento Proveniente de Prestadores de 
Serviços e Entidades de Apoio: um estudo em empresas do Projeto APL 
(arranjo produtivo local) do setor metal-mecânico da região do grande ABC.; 
Autor(es): Santos, Robson dos; Fonte: 01/04/2012, 129 f. Mestrado em 
ADMINISTRAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL, SÃO CAETANO DO SUL Biblioteca Depositária: 
USCS. 

2.Título: Transferência de Conhecimento Tecnológico:um estudo sobre os 
fatores indutores e dificultadores ao processo de aquisição de conhecimentos 
externos e compartilhamento interno nos hospitais do kwanza norte e malanje/ 
angola. Autor(es): Luis, Manuel Adelino do Nascimento Joao; Fonte: 30/04/2013 
92 f. Mestrado em administração Instituição de Ensino: PUC DE MINAS 
GERAIS, BH. 
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3.Título: Uma Análise Descritiva sobre o Processo de Transferência de 
Conhecimento dos Trabalhadores Maduros para os mais Jovens nas 
Organizações; Autor(es): Lyra, Danielle Didier; Fonte: 01/10/2009 1 f. Mestrado 
em Administração de Empresas Instituição de Ensino: PUC - RJ, Rio de Janeiro 
Biblioteca Depositária: Biblioteca Central. 

4.Título: Estratégias e Recursos Facilitadores de Transferência de 
Conhecimento Profissional entre os Consultores de Tecnologia da Informação 
(TI); Autor(es): Lopes, Meire dos Santos; Fonte: 01/05/2009 100 f. Mestrado em 
ADMINISTRAÇÃO Instituição de Ensino: Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul, São Caetano do Sul, Biblioteca Depositária: USCS. 

5.Título: Fluxo de Conhecimento entre Universidade e Empresa Uma análise 
de empresas instaladas no TECNOPUC; Autor(es): Kronbauer, Evelyn Righes. 
Fonte: 31/03/2015 95 f. Mestrado em Administração e Negócios, Instituição de 
Ensino: PUC do Rio Grande do Sul, Porto Alegre Biblioteca Depositária: Irmão 
José Otão. 

6.Título: Reflexões sobre o Conhecimento Tácito em Michael Polanyi: 
contribuições à gestão do conhecimento nas organizações; Autor(es): Guisso, 
Valeria do Prado; Fonte: 29/02/2016 97 f. Mestrado em Gestão do 
Conhecimento nas Organizações Instituição de Ensino: Centro Universitário de 
Maringá, Maringá. 

7.Título: Práticas estratégicas em sistema complexo: análise de uma 
organização hospitalar; Autor(es): Oliveira, Alechssandra Ressetti; Fonte: 
14/06/2016, Mestrado em Administração, Instituição de Ensino: PUC-PR, 
Curitiba Biblioteca Depositária: PUCPR. 

8.Título: Governança colaborativa na relação universidade-empresa-governo: 
para além dos pressupostos da hélice tríplice; Autor(es): Doin, Tatiana 
Aparecida Ferreira; Fonte: 31/03/2016 191 f. Mestrado em Administração, 
Instituição de Ensino: Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória Biblioteca 
Depositária: UFES. 

9.Título: A influência dos fatores e mecanismos no processo de tranferencia de 
conhecimentos gerenciais entre consultores e clientes: estudo de dois casos 
entre uma firma de consultoria e seus clientes; Autor(es): Marques, Marcus 
Vinícius Gonçalves. Fonte: 01/11/2012, 126 f. Mestrado em Administração, 
Instituição de Ensino: PUC-MG, Belo Horizonte, Biblioteca Depositária: PUC 
Minas. 

10.Título: Qualidade de Serviços na saúde: análise comparativa entre a 
prestação do serviço público e privado. Autor(es): Dannenhauer, Andreia 
Michele. Fonte: 31/03/2016, 116 f. Mestrado em Administração, Instituição de 
Ensino: Universidade Regional de Blumenal, Blumenau. Biblioteca Depositária: 
FURB.  

 Medline-Pubmed  5 

1.Título: Translation to success of surgical innovation; Autor(es): Vecht JA; 
Department of Biosurgery, Surgical Technology and Surgical Epidemiology Unit, 
Imperial College London, 10th Floor QEQM Building, St Mary's Hospital, London 
W2 1NY, UK. von Segesser LK Ashrafian H Rao C Skapinakis P Saso S Darzi 
A Athanasiou T.; Fonte:European Journal Of Cardio-Thoracic Surgery: Official 
Journal Of The European Association For Cardio-Thoracic Surgery [Eur J 
Cardiothorac Surg] 2010 Mar; Vol. 37 (3), pp. 613-25. Date of Electronic 
Publication: 2009 Sep 26.  

2.Título: Validating a knowledge transfer framework in health services; 
Autor(es): Orendorff D; Sprott School of Business, Carleton University and 
Westminster Business School, Westminster University. 
doug.orendorff@rogers.com Ramirez A. Coakes E.; Fonte: Studies In Health 
Technology And Informatics [Stud Health Technol Inform] 2008; Vol. 137, pp. 
116-29.  

3.Título: The transfer of scientific knowledge in clinical practice; Autor(es): 
Austin MJ; Nonprofit Management in the School of Social Welfare, University of 
California at Berkeley, Berkeley, CA 94720, USA; Fonte: Journal Of Evidence-
Based Social Work [J Evid Based Soc Work] 2008; Vol. 5 (3-4), pp. 569-96.  

4.Título: How best practices are copied, transferred, or translated between 
health care facilities: A conceptual framework; Autor(es): Guzman G; Gustavo 
Guzman; Janna Anneke Fitzgerald; Liz Fulop;  Kathryn Hayes; Arthur Poropat; 
Mark Avery; Steve Campbell; Ron Fisher; Rod Gapp; Carmel Herington;  Ruth 
McPhail; Nerina Vecchio; Fitzgerald JA Fulop L Hayes K Poropat A Avery M 
Campbell S Fisher R Gapp R Herington C McPhail R Vecchio N.; Fonte: Health 
Care Management Review [Health Care Manage Rev] 2015 Jul-Sep; Vol. 40 (3), 
pp. 193-202. 
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5.Título: Investigation of enablers of knowledge transfer in the medical industry; 
Autor(es): Tuan HW; Fonte: International Journal Of Electronic Healthcare [Int J 
Electron Healthc] 2008; Vol. 4 (2), pp. 132-52.  

 LILACS 8 

1.Título: Saúde e desenvolvimento nos países BRICS / Health and 
development in BRICS countries; Autor(es): Buss, Paulo Marchiori; Ferreira, 
José Roberto; Hoirisch, Claudia; Fonte: Saúde Soc;23(2):390-403, apr-
jun/2014. tab.  

2. Título: As parcerias para o desenvolvimento produtivo (PDPS) e o estímulo 
à inovação em instituições farmacêuticas públicas e privadas brasileiras / The 
productive partnerships for development (SPDP) and stimulating innovation in 
public and private institutions pharmaceutical Brazilian; Autor(es): Rezende, 
Kellen Santos; Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 2013. xii,176 p. ilus, tab, graf.  

3.Título: Transferência de tecnologia: análise e proposição de estratégia para 
aperfeiçoar a interação IPPs / universidades-empresas com vistas à inovação 
em saúde / Technology transfer: analysis and proposal strategy to improve the 
interaction IPPs / ventures with universities for innovation in health; Autor(es): 
Montenegro, Karla Bernardo Mattoso; Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 2011. xv,245 
p. tab, graf.  

4.Título: Planejamento estratégico e inovação na Escola Nacional de Saúde 
Pública-ENSP / Strategic planning and innovation at the National School of 
Public Health-ENSP; Autor(es): Marques, Gladson Pacheco; Fonte: Rio de 
Janeiro; s.n; 2011. 259 p. ilus, tab, graf.  

5.Título: Transferência de tecnologia entre institutos de pesquisa e empresas 
na saúde / Technology transfer between research institutes and companies in 
health; Autor(es): Pereira, Cássia Dias; Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 2011. 162 p. 
tab. 

6.Título: Transferência de conhecimentos em uma rede de serviços de saúde: 
o caso dos hospitais filiados ao Programa CQH / Transfer of knowledge in a 
network of health services: the case of hospitals at filiated with CQH Program; 
Autor(es): Gonzales, Celi; Fonte: Rev. adm. saúde;11(44):103-112, 2009 jul.-
set. tab, ilus.  

7.Título: Transferencia de resultados de investigación en políticas, sistemas y 
servicios de salud a tomadores de decisión en una Organización de Salud 
Pública / Transfer of research results in policies, systems and services to 
decision makers in an Organization for Public Health; Autor(es): Acosta Díaz-
Granados, Cristina; Fonte: Rio de Janeiro; s.n; maio 2008. 144 p. tab.  

8.Título: Consideraçoes sobre indicadores de inovaçao para América Latina / 
Considerations about innovation indicators for Latin America; Autor(es): Sáenz, 
Tirso W; de Souza Paula, Maria Carlota; Fonte: Interciencia;27(8):430-437, ago. 
2002.  
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APÊNDICE B  
 
 

Radar de Inovação 

Dimensão # Item Questão Resposta Evidência 

A - Oferta 1 Novos mercados RESERVADO (Qual é esta questão?) 
  

A - Oferta 2 Novos produtos 
Lançou mais de um (5), um (3) ou nenhum (1) produto 
com sucesso? 

  

A - Oferta 3 Ousadia 
Retirou mais de um (5), um (3) ou nenhum (1) produto do 
mercado? 

  

A - Oferta 4 
Resposta ao meio 

ambiente 
RESERVADO (Qual é esta questão?)   

A - Oferta 5 Design RESERVADO (Qual é esta questão?)   

A - Oferta 6 
Inovações 

Tecnologicas 
RESERVADO (Qual é esta questão?)   

B - Plataforma 7 Sistema de produção RESERVADO (Qual é esta questão?)   

B - Plataforma 8 Versões de produtos RESERVADO (Qual é esta questão?)   

C - Marca 9 Proteção de marca 
Tem mais de uma (5), uma (3) ou nenhuma (1) marca 
registradas? 

  

C - Marca 10 
Alavancagem da 

marca 

Usa a marca em propaganda ou associada a outros 
tipos de negócio (5), exclusivamente em seus 
produtos (3) ou não usa (1)? 

  

D - Clientes 11 
Identificação de 
necessidades 

A empresa possui uma sistemática para identificar (5), 
já identificou (3) ou não identificou (1) novas 
necessidades dos clientes? 

  

D - Clientes 12 
Identificação de 

mercados 

A empresa possui uma sistemática para identificar (5), 
já identificou (3) ou não identificou (1) novos 
mercados para seus produtos? 

  

D - Clientes 13 
Uso das 

manifestações dos 
clientes 

RESERVADO (Qual é esta questão?) 

  

D - Clientes 14 
Uso das 

manifestações dos 
clientes 

Lançou mais de um (5), um (3) ou nenhum (1) novo 
produtoou versão em decorrência de informações 
sobre necessidades dos clientes? 

  

E - Soluções 15 
Soluções 

complementares 

Ofertou mais de uma (5), uma (3) ou nenhuma (1) solução 
complementar criando oportunidade de 
receita? 

  

E - Soluções 16 
 

Integração de recurso 

Ofereceu mais de uma (5), uma (3) ou nenhuma (1) 
solução aos clientes com base na integração de 
recursos/ produtos/ serviços? 

  

 
F - 

Relacionamento 

 
17 

Facilidades e 
amenidades 

Adotou mais de uma (5), uma (3) ou nenhuma (1) nova 

facilidade, interface ou recurso para melhorar o 

relacionamento com os clientes? (senhas, café, cartão de 

aniversário, design diferenciado, etc.) 

  

F - 
Relacionamento 

18 Informatização 
Adotou mais de um (5), um (3) ou nenhum (1) recurso de 
informática para se relacionar com os clientes? 
(sites, redes sociais, cookies, etc.) 

  

G - Agregação 
de valor 

19 
Uso de recursos 

existentes 

A empresa possui uma sistemática para adotar (5), já 
adotou (3) ou não adotou (1) novas formas de 
gerar receitas com os recursos e instalações já existentes? 

  

G - Agregação 
de valor 

20 
Uso das oportunidades 

de relacionamento 

Adotou mais de uma (5), uma (3) ou nenhuma (1) forma 
de gerar receita facilitando o relacionamento de 
parceiros com seus cliente? 

  

H - Processos 21 
Melhoria dos 

processos 

Sistematicamente (5), pelo menos uma vez (3) ou não 
(1) modificou seus processos ou instalações para 
obter mais eficiência, qualidade, flexibilidade ou rapidez no 
atendimento? 

  

H - Processos 22 Sistemas de gestão 
Adotou mais de uma (5), uma (3) ou nenhuma (1) nova 
prática de gestão? 

  

H - Processos 23 Certificações 
Recebeu mais de uma (5), uma (3) ou nenhuma (1) nova 
nova certificação de processo ou de produto? 

  

H - Processos 24 Softwares de gestão 

Adotou como o propósito de ganhar diferenciação (5), 
adotou ou substituiu (3) ou não adotou (1) 
qualquer novo software de gestão administrativa ou da 
produção? 

  

H - Processos 25 Aspectos ambientais 
Fez mais de uma (5), uma (3) ou nenhuma (1) mudança 
nas instalações ou na forma de trabalhar por 
razões ecológicas? 

  

H - Processos 26 Gestão de resíduos 

Transformou para gerar receita parte (5), alterou a 
destinação (3) ou não alterou a destinação (1) de 
resíduos visando menor impacto ambiental ou benefícios 
para terceiros? 

  

I - Organização 27 Reorganização 

Sistematicamente (5), pelo menos uma vez (3) ou não 
(1) reorganiza suas atividades ou modifica a 
forma de trabalhar dos colaboradores para obter melhora 
em seus resultados? 

  

I - Organização 28 Parcerias 
Fez mais de uma (5), uma (3) ou nenhuma (1) parceria 
com outra organização para oferecer produtos 
melhores ou ganhar competitividade? 

  

I - Organização 29 Visão externa RESERVADO (Qual é esta questão?)   

I - Organização 30 Estratégia competitiva 
Fez uma radical (5), uma (3) ou nenhuma (1) mudança 
significativa na estratégia competitiva? 
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J - Cadeia de 
fornecimento 

31 
Cadeia de 

fornecimento 

Sistematicamente (5), pelo menos uma vez (3) ou não 
(1) adotou novas soluções para reduzir o custo de 
transporte e armazenamento de estoques de matéria prima 
e produtos? 

  

K - Presença 32 Pontos de venda 
Criou compartilhando recursos com terceiros (5), criou 
(3) ou não criou (1) pontos ou canais de vendas 
diferentes dos existentes anteriormente? 

  

K - Presença 33 Intermediação 
Estabeleceu com foco em novos mercados (5), 
estabeleceu (3) ou não estabeleceu (1) relação com 
intermediários para a venda de novos produtos? 

  

L - Rede 34 
Diálogo com o  

cliente 

Adotou mais de uma (5), uma (3) ou nenhuma (1) forma 
de trocar informações com os clientes para 
ganhar eficiência em seus processos? 

  

M - Ambiência 
inovadora 

35 
Fontes externas de 

conhecimento - I 

Faz uso rotineiro (5), fez uso eventual (3) ou não fez uso 
(1) de consultorias ou apoio de entidades como 
SEBRAE, SENAI, SENAI, universidadesm empresas 
júniores, etc.? 

  

M - Ambiência 
inovadora 

36 
Fontes externas de 
conhecimento - II 

Sistematicamente (5), eventualmente (3) ou não (1) 
busca novas informações e tecnologias em eventos, 
seminários, congressos e associações técnicas e 
empresariais? 

  

M - Ambiência 
inovadora 

37 
Fontes externas de 
conhecimento - III 

Tem por prática buscar (5), já absorveu (3) ou não 
absorveu (1) conhecimentos e tecnologias junto a 
fornecedores ou clientes? 

  

M - Ambiência 
inovadora 

 
38 

Fontes externas de 
conhecimento - IV 

Sistematicamente (5), pelo menos uma vez (3) ou não 

(1) adquire informações, técnicas ou não, pagando taxas 

ou royalties por invenções patenteadas ou absorve know-

how e competencias? 

  

M - Ambiência 
inovadora 

39 Propriedade intelectual RESERVADO (Qual é esta questão?) 
  

M - Ambiência 
inovadora 

40 Ousadia inovadora RESERVADO (Qual é esta questão?) 
  

M - Ambiência 
inovadora 

41 
Financiamento da 

inovação 

Já utilizou (5), já solicitou (3) ou nunca solicitou (1) 
programas de apoio financeiro subsidiados para 
atividades inovadoras? 

  

M - Ambiência 
inovadora 

42 Coleta de idéias 
Possui um sistema formal (5), um sistema informal (3) 
ou nenhum sistema (1) para colher sugestões 
dos colaboradores? 

  

 
 


