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RESUMO 

 

As Micro e Pequenas Empresas (MPEs), aqui classificadas de acordo com faturamento como 
previsto na legislação federal do país, segundo levantamento do SEBRAE no ano de 2016, 
participam em 99% do total de empresas no país, geram mais de cinco milhões de postos de 
trabalhos formais, entretanto, 56% dos gestores das MPEs possuem baixa escolaridade e mais 
de 24% das empresas abertas no ano morrem antes dos primeiros vinte e quatro meses. 
Algumas MPEs possuem dificuldades para criar e manter processos criativos que favoreçam a 
inovação, a criação de equipes e espaços inovadores e tão pouco conseguem a gestão de 
inovação, seja sua criação, implantação, manutenção e desenvolvimento. Essas dificuldades 
levam-nos a pensar em como desenvolver um caminho que forneça informações, ferramentas 
e apresente atores que possam ajudar na transferência de tecnologia, conhecimento e saberes, 
trazendo a temática inovação como eixo central da empresa. Neste contexto, o objetivo geral 
deste trabalho foi produzir uma Trilha Estratégica de Inovação (TEI) com o propósito de 
apresentar, de maneira visual aos empresários de Micro e Pequenas Empresas (MPEs), o 
ecossistema de inovação de Mato Grosso, seus atores, projetos voltados a pesquisa 
básica/avançada e a prestação de serviço para inovação, as linhas de financiamento, processos 
e ferramentas cuja capacitação pode orientar a gestão da inovação no ambiente empresarial. 
Em termos metodológicos, o trabalho se caracterizou como uma pesquisa de natureza 
aplicada, com objetivo exploratório, recorrendo-se a abordagem de análise qualitativa, em que 
se verificou a relação da realidade com o objeto de estudo, obtendo várias interpretações 
características de uma pesquisa realizada em diferentes fases que foi desde o levantamento de 
dados por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa de opinião (survey) com especialistas e 
empresários, até a modelagem da trilha com uma oficina de prototipação em uma MPE de 
Cuiabá/MT e, por fim, discussão dos resultados e avaliação da trilha. O resultado principal 
obtido no trabalho foi a Trilha Estratégia de Inovação (TEI) composta pelos pilares 
Ecossistema de Inovação de Mato Grosso, Pesquisa Básica e Aplicada, Prestação de Serviço 
para Inovação, Fontes de Fomento e Financiamento, e Capacitação, disponibilizada via web 
site, a qual foi avaliada positivamente por especialistas e por empresários. Outros resultados 
obtidos, considerando a prototipagem da trilha em uma micro empresa, foram a elaboração do 
planejamento estratégico da empresa, a inovação incremental em produtos oferecidos e o 
registro autoral de novo serviços pela empresa. Espera-se que a Trilha Estratégica de 
Inovação (TEI) contribua com a capacidade de inovação, potencialização de diferencial 
competitivo, melhoria da gestão e redução dos custos, geração de lucro e a sustentabilidade 
das MPEs. 
 
Palavras-chave: Design Estratégico 1. Design Thinking 2. Ecossistema de inovação 3. 

Tríplice Hélice 4. 

 

 

 

 

 

  



   
 

 

 

ABSTRACT 

 

Micro and Small Companies (MPEs), classified here according to billing as provided for in 
the country's federal legislation, according to a survey by SEBRAE in 2016, participate in 
99% of the total companies in the country, generating more than five million jobs of formal 
jobs, however, 56% of managers of MSEs have low education and more than 24% of 
companies open in the year die before the first twenty-four months. Some MSEs have 
difficulties in creating and maintaining creative processes that favor innovation, the creation 
of innovative teams and spaces, and neither do they manage innovation, be it creation, 
implantation, maintenance and development. These difficulties lead us to think about how to 
develop a path that provides information, tools and presents actors that can help in the transfer 
of technology, knowledge and knowledge, bringing the theme of innovation as the central axis 
of the company. In this context, the general objective of this work was to produce a Strategic 
Innovation Trail (TEI) with the purpose of presenting, visually to entrepreneurs from Micro 
and Small Enterprises (MPEs), the innovation ecosystem of Mato Grosso, its actors, projects 
focused on basic / advanced research and the provision of services for innovation, the lines of 
financing, processes and tools whose training can guide the management of innovation in the 
business environment. In methodological terms, the work was characterized as an applied 
research, with an exploratory objective, using the qualitative analysis approach, in which the 
relationship between reality and the object of study was verified, obtaining several 
characteristic interpretations of a research carried out in different phases, from data collection 
through bibliographic research and opinion polling (survey) with specialists and businessmen, 
to the modeling of the trail with a prototyping workshop in an MPE in Cuiabá / MT and, 
finally, discussion results and track evaluation. The main result obtained in the work was the 
Innovation Strategy Trail (TEI) composed of the Mato Grosso Innovation Ecosystem pillars, 
Basic and Applied Research, Service Provision for Innovation, Sources of Promotion and 
Financing, and Training, available via the website, which was evaluated positively by experts 
and businessmen. Other results obtained, considering the prototyping of the trail in a micro 
company, were the elaboration of the company's strategic planning, the incremental 
innovation in products offered and the authorial registration of new services by the company. 
It is expected that the Strategic Innovation Trail (TEI) contributes to the capacity for 
innovation, enhancing competitive advantage, improving management and reducing costs, 
generating profit and the sustainability of SMEs. 
 
Keywords: Strategic Design 1. Design Thinking 2. Innovation Ecosystem 3. Triple Helix 4. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A inovação tem sido uma das molas propulsoras capazes de produzir vantagens 

competitivas às empresas no mercado globalizado, podendo gerar diversas alternativas por 

meio da pesquisa básica e/ou aplicada que origina a possibilidade de ocorrer Transferência de 

Tecnologia, Conhecimento e Saberes (TTCS), dentro ou fora da academia e da empresa. 

A TTCS pode contribuir, promovendo a efetividade das pesquisas realizadas na 

academia e a cooperação entre os atores da tríplice hélice (empresa, academia e governo), ou 

seja, movimentando o ecossistema de inovação. A TTCS ajuda na promoção do crescimento e 

no desenvolvimento econômico do país, e pode ser utilizada como ferramenta que favoreça o 

aumento de produtividade, redução de custo e sustentabilidade nas Micro e Pequenas 

Empresas (MPE). 

Para potencializar os resultados advindos da Inovação, o posicionamento estratégico 

voltado para inovação também se torna uma das molas propulsoras de diferenciais 

competitivos e de sustentabilidade empresarial. A estratégia pode ser pensada considerando o 

alinhamento de alguns elementos: a estratégia do negócio, a tecnologia da informação, a 

infraestrutura da empresa, a mudança no comportamento do consumidor, a criação e 

manutenção de equipes, o desenvolvimento de espaços inovadores, e, é somente com esses 

esforços conjuntos haverá a criação e manutenção da cultura de inovação dentro dos pequenos 

negócios.  

A TTCS favorece a capacitação das pessoas envolvidas no processo produtivo das 

empresas, e os ambientes inovadores independente da estrutura e porte da empresa ajudam na 

criação de ambiência voltada para inovação, permite mudanças comportamentais e 

tecnológicas, ajudam na criação de uma nova cultura empresarial, e talvez na instalação do 

planejamento estratégico voltado para inovação. 

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente, veio do fato da 

autora atuar no mercado como consultora, desejando aprofundar-se na aplicação da inovação 

voltada para MPE, além do desejo de se aprofundar nas questões de ordem tecno-científicas, 

estabelecendo uma relação com o programa de mestrado profissional em questão, cujo desafio 

foi estabelecer uma visão teórica da área de investigação, com o comprometimento de obter 

um resultado prático e aplicável no contexto de uma MPE. 

Quanto aos materiais e métodos, a pesquisa desenvolveu-se integralmente na interação 

com o mercado, sendo realizada em várias fases, desde o levantamento de dados inicial até a 

apresentação e discussão dos resultados. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada e 
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exploratório, em que se empregou a abordagem de análise qualitativa. Os procedimentos 

metodológicos empregaram conceitos da pesquisa bibliográfica, da pesquisa de opinião 

(survey) com especialistas e empresários, além de uma oficina de prototipação realizada em 

uma MPE. 

Ainda no contexto dos levantamentos iniciais, de modo a se identificar os trabalhos 

relacionados ao tema deste estudo, realizou-se uma busca em sítios eletrônicos e na base de 

dados do Portal de Periódicos, gerido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior  CAPES, no período de cinco anos 2015-2020. 

Na base CAPES não foi possível encontrar estudos 

de Minas Gerais1 que disponibilizou ao empresariado mineiro, através de um sítio eletrônico, 

uma trilha em que coloca à disposição projetos da região voltados para incentivo à inovação, 

sendo a única referência nacional encontrada. 

Inobstante a ausência de literatura tratando especificamente o termo trilha de inovação, 

observa-

S (SENAI, SEBRAE, SESI e SENAC). E são relacionadas ao empreendedorismo e MPEs 

existem algumas ações do Senai2 e do Sebrae3 que utilizam a nomenclatura trilha, por esta 

razão também utilizamos a terminologia por ser um termo de fácil introdução no contexto das 

MPEs. 

O desenvolvimento do trabalho, propriamente, ocorreu em quatro fases. Na 1ª Fase foi 

realizada uma pesquisa de opinião (survey) com especialistas e empresários, levantando-se as 

ideias e/ou sugestões de pessoas envolvidas com inovação, estratégia e Transferência de 

Tecnologia, Conhecimento e Saberes. A pesquisa de opinião foi aleatória, realizada através de 

questionário online, em que o link foi direcionado a profissionais que trabalham com 

inovação (consultores, IES, sistema S, professores do PROFNIT e empresários). A 2ª Fase 

consistiu na realização da pesquisa bibliográfica em que houve uma revisão de literatura sobre 

MPE, inovação, estratégia, programas/projetos, agentes de inovação, entre outros. A 3ª Fase 

consistiu na modelagem da TEI por meio de uma oficina de prototipação realizada em uma 

MPE de Cuiabá/MT, do setor de prestação de serviços. Na 4ª Fase houve a avaliação da trilha 

em que novamente se recorreu à pesquisa de opinião com especialistas e empresários, por 

meio de web conferência. O Quadro 1 apresenta as fases da pesquisa. 

                                                           
1 Trilha Mineira de Inovação: http://simi.org.br/trilhamineiradainovacao/ 
2 Trilha da inovação Senai: https://www.facebook.com/sesisenaifoz/posts/1111009582425988/ 
3 Trilha de conhecimento Sebrae: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Busca?q=trilha%20de%20 
conhecimento 
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Quadro 1  Fases da Pesquisa 

 

1ª 
Fase 

 

Preparação 

Elaboração de Questionário Online 

Convite para Participação 

Divulgação Link do Questionário 

 
Coleta de Dados 

Acompanhamento das Respostas 
Análise das Respostas 
Segmentação da amostra em Profissionais operadores de inovação e empresários 
de MPE 

 
Análise dos dados 

Análise das ideias levantadas no Brainstorming (fase divergente e convergente) 
Mapa mental para sistematizar a trilha estratégica de inovação (1º MVP) 

 
 
 

2ª 
Fase 

 
 
 
Revisão de 
Literatura 

 

 
Sebrae 

 
MPE 

Critério de classificação 
(faturamento) 
Escolaridade 
Projetos e Programas 

 
Internet 

Referências (bibliografia) 
Programas e Projetos 
Agentes de inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª 
Fase 

 
 
 
 
Oficina  
Prototipação do 1º 
MVP 

 
 
 
 
Escolha da 
empresa para 
prototipagem 
(caracterizada 
como MPE - 
faturamento) 

 
 
 
Diagnóstico inicial do 
nível de maturidade 
de inovação da 
empresa 

Aplicação do MEG/FNQ 
Elaboração do Planejamento 
Estratégico 
Análise Interna e Externa (SWOT) 
Elaboração do Modelo de Negócio 
(CANVAS) 
Plano de Ação (5W2H) 

 
 
Definição de 
Estratégia para 
Inovação 

Design Thinking (Entender, Idear, 
Prototipar, Testar e Avaliar) 
Brainstorming (levantamento de 
ideias) 
Jornada do cliente (entender como 
o cliente consumia os serviços) 

 
 
 
Construção da 
TEI 

Definição dos 
Pilares da Trilha 

Análise dos 
Brainstorming 
Eletrônicos com as 
ideias sugeridas pelos 
especialistas e pelos 
empresários 

Pilares definidos: ecossistema de 
inovação, pesquisa básica e 
aplicada, prestação de serviços para 
inovação, fontes de fomento e 
financiamento; e capacitação. 

Elaboração do site 
da TEI 

Definição de layout e composições 

4ª 
Fase 

 
Avaliação da TEI 

Por especialistas em sala de web conferência do Zoom 
Por empresários de MPE em sala de web conferência do Zoom  

Fonte: Autora (2020) 

 

A trilha proposta neste trabalho visa estimular o setor privado ou governamental a 

trabalhar internamente a estratégia, a criatividade e a inovação, aproveitando os atores 

envolvidos no processo de geração de emprego e renda, e, com isso, espera-se a 

disponibilização aos colaboradores, seus consumidores internos e clientes, seus consumidores 

externos de melhores serviços e produtos, bem como a Transferência de Tecnologia, 

Conhecimento e Saberes. 
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O layout proposto para desenho da TEI deseja levar o usuário a sua autoidentificação, 

deixando de livre escolha qual o passo necessário para sua empresa, entendendo que a 

inovação deve ser ato contínuo e sistêmico, a caminhada poderá ser iniciada em qualquer 

quadrante da trilha. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Em face da problemática apresentada, este trabalho teve como problemática: Quais os 

pilares necessários para a criação de uma Trilha Estratégica de Inovação (TEI) aplicada a 

Micro e Pequena Empresa (MPE)? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Neste contexto, o objeto da investigação deste trabalho deu-se a partir da definição do 

de 

Cuiabá/MT, no período de 2019-2020. 

 

a) Objetivo Geral: foi produzir uma Trilha Estratégica de Inovação (TEI) com o 

propósito de apresentar, de maneira visual aos empresários de Micro e Pequenas 

Empresas (MPEs), o ecossistema de inovação de Mato Grosso, seus atores, projetos 

voltados a pesquisa básica/avançada e a prestação de serviço para inovação, as linhas 

de financiamento, processos e ferramentas cuja capacitação pode orientar a gestão da 

inovação no ambiente empresarial. 

b) Objetivos Específicos: descrever conceitos sobre inovação, estratégia, trilha de 

inovação e suas aplicações em MPEs; modelar uma trilha de inovação considerando a 

opinião de especialistas, empresários e a realidade de uma MPE que potencialmente 

utiliza-se da inovação; apresentar atores presentes no ecossistema local, além de 

recursos e ferramentas de gestão para inovação; avaliar a trilha de inovação produzida, 

descrevendo os resultados obtidos 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  
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Realizando desde 2010 consultorias a MPEs de diferentes segmentos e atividades, 

também atendendo em projetos do SEBRAE e SENAI voltados para gestão e inovação, a 

autora do presente trabalho observou que as dores dessas empresas são semelhantes entre si, 

algumas delas possuem dificuldades de gestão, dificuldade para criar e manter processos 

criativos que favoreçam a inovação na empresa, dificuldade para criação de equipes e espaços 

inovadores e tão pouco conseguem realizar a gestão de inovação, seja as atividades de 

criação, implantação, manutenção e desenvolvimento. 

Para uma definição mais clara do problema da pesquisa, constatou-se que segundo 

dados do SEBRAE, divulgados no ano de 2016 e que representa o levantamento mais 

atualizado disponível, as MPEs totalização 99% do total de empresas no país, geraram mais 

de cinco milhões de postos de trabalhos formais, entretanto, 56% dos gestores dessas 

organizações possuem baixa escolaridade e mais de 24% das empresas abertas no ano morrem 

antes dos primeiros vinte e quatro meses. Os dados divulgados no levantamento também 

apontaram dificuldades similares às listadas anteriormente, o que nos levou a pensar em como 

desenvolver um caminho que forneça informações, ferramentas e apresente atores que possam 

ajudar na Transferência de Tecnologia, Conhecimento e Saberes (TTCS), trazendo a temática 

inovação como eixo central da empresa. 

Por outro lado, observa-se que há dificuldade de se encontrar em um único espaço os 

agentes que compõe o ecossistema de inovação de Mato Grosso, o que corrobora para gerar 

um cenário de desafios para o crescimento das MPEs do estado. A interação entre Instituições 

de Ciência e Tecnologia (ICTs), Governo e Empresa é importante para trazer perspectivas de 

auxílio e amparo aos micros e pequenos empresários. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, conforme descrito a seguir. O 

Capítulo 1 corresponde a Introdução, na qual se abordou o tema, delimitação, motivação, 

problema, questão de pesquisa, objetivos, procedimentos metodológicos e organização do 

trabalho. O Capítulo 2 apresenta uma Revisão de Literatura, na qual foram descritos conceitos 

que balizaram a parte teórica deste trabalho. No Capítulo 3, denominado Material e Métodos, 

descreveu-se a metodologia utilizada. O Capítulo 4 corresponde a Resultados e Discussões, 

apresentando os resultados das pesquisas realizadas, a Trilha Estratégica de Inovação (TEI) 

produzida e a avaliação da TEI. Por fim, o Capítulo 5 apresenta as Considerações Finais com 

as contribuições do trabalho e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo, abordamos os conceitos de Inovação, Transferência de Tecnologia, 

Conhecimento e Saberes, Micro e Pequenas Empresas e Desafios para a Inovação, Trilha 

Estratégica de Inovação, Ferramentas de Gestão para Inovação, tendo como referência artigos 

da base de dados de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), além de outras referências da área. 

 

2.1 INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E 

SABERES 

 

O termo inovação possui muitas amplitudes conceituais, com diferentes autores e 

entendimento, e neste trabalho foi analisada sobre a vertente teórica que considera que a 

inovação pode ser descrita como a aplicação comercial ou industrial de algo novo, ou 

significantemente melhorado, podendo ser um produto, um processo ou um método de 

produção, além de um novo mercado, uma nova forma de organização de negócios, comercial 

ou financeira (SCHUMPETER, 1975). Em contrapartida, na concepção de Bell e Pavitt 

(1995), a inovação pode ser vista como um processo de aprendizagem organizacional. 

O termo inovação foi definido pelo Manual de Oslo (OCDE, 2005) como sendo a 

introdução de um bem ou serviço novo, ou significativamente melhorado para a empresa, e 

esta deve ser introduzida no mercado. Ela pode ser inovação aberta ou fechada, classificada 

em quatro tipos: inovações em produtos, em processos, organizacional e marketing, podendo 

estas, se apresentarem de forma radical ou incremental. 

 

Inovações de produto envolvem mudanças significativas nas capacidades de bens 
ou serviços. Bens e serviços totalmente novos e importantes melhorias nos produtos 
existentes estão incluídas. Inovações de processo representam mudanças 
significativas nos métodos de produção e entrega. As inovações organizacionais 
referem-se à implementação de novos métodos organizacionais. Podem ser 
mudanças nas práticas de negócios, em organização do local de trabalho ou nas 
relações externas da empresa. Marketing as inovações envolvem a implementação 
de novos métodos de marketing. Estes podem incluir mudanças no design e 
embalagem do produto, na promoção do produto e colocação, e em métodos de 
precificação de bens e serviços (OCDE, 2005, p.). 
 

O termo inovação aberta foi cunhado por Chesbrough (2003), e o autor considera 

como sendo um processo de criação realizado dentro e fora da empresa, para ele a inovação 
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aberta pode estar inserida não somente no contexto e, na prática, dos negócios, mas também 

que possui interseção com o setor público e sua política pública de inovação e os setores de 

pesquisa e desenvolvimento público e/ou privado. 

A inovação aberta é um processo colaborativo que pode envolver a participação do 

consumidor, do cidadão, do pesquisador, do empresário e do governo, utilizando instrumentos 

de escuta e participação desses atores, é uma alavanca estratégica interna e externa de coleta 

de ideias, levando-as ao mercado por diferentes caminhos. A inovação aberta pode revelar o 

valor econômico das ideias e tecnologias de uma empresa, impulsionando seus negócios 

atuais e expandindo seus negócios futuros (CHESBROUGH; VANHAVERBEKE; WEST, 

2006). 

Bogers, Chesbrough e Moedas (2018) afirmam que a inovação no setor público pode 

aumentar a capacidade de inovação na prestação dos serviços públicos, favorecendo a eficácia 

e a eficiência dos serviços e das políticas públicas. As tecnologias digitais e o 

compartilhamento dos conhecimentos e saberes são instrumentos importantes no processo de 

transformação e conquista de resultados. 

A inovação fechada é aquela gerada internamente nas instituições, desenvolvida 

através de investimento em pesquisa e desenvolvimento, normalmente protegido 

intelectualmente, pode envolver diferentes setores da empresa, a saber: lideranças, 

colaboradores e os resultados alcançados normalmente geram novos produtos, serviços ou 

processos (BOGERS; CHESBROUGH; MOEDAS, 2018). 

Para Garcia e Calantone (2002) a inovação incremental pode ser facilmente definida 

como as que fornecem novos recursos, benefícios ou melhorias para a tecnologia existente no 

mercado. Essa categoria de inovação é importante, podendo ser utilizada para promoção de 

diferencial competitivo no mercado. 

A inovação radical pode ser compreendida como sendo os produtos realmente novos , 

ou seja, aqueles que dependem de tecnologia nunca usada, que apresentem impactos e/ou 

mudanças significativas, e que seja totalmente novo no mercado. Corroborando com Garcia e 

Calantone (2002), a inovação possui objetivo de lançar novidades para o mercado, podendo 

ser concebida através da transformação do conhecimento em valor comercial (GUNDAY et 

al., 2011). 

Desta forma, observa-se que no ambiente empresarial a inovação pode ser entendida 

como a inserção de um produto, serviço ou processo produtivo, tecnologicamente novo ou 

melhorado no mercado. Estas inserções podem ser resultantes de seis processos principais: 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), novas combinações de tecnologias existentes, aplicação 
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de tecnologias existentes em novos usos, utilização de novos conhecimentos adquiridos pela 

empresa, criação de espaços inovadores, criação e manutenção de equipes inovadoras e 

cultura de inovação (MAMBRINI et al., 2011). 

Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008), compete às empresas definir um processo 

capaz de estimular a inovação contínua buscando gerar vantagem competitiva e agregar valor, 

o que se convenciona chamar de gestão da inovação. A gestão da inovação também envolve 

conceber, melhorar, reconhecer e compreender as rotinas efetivas para geração de inovações e 

facilitar seu surgimento na organização, gerir mais eficazmente a mudança, produção e 

distribuição dos produtos, processos e serviços, utilizar lições aprendidas para reconhecer e 

antecipar problemas. 

O termo cultura da inovação para Ahmed (1998), está relacionada há um conjunto de 

normas culturais para inovação, tais como desafio e crença na ação, liberdade de fazer e 

executar, correr riscos, confiança e abertura para comunicação, dentre outros. Apekey et al. 

(2011) definiram o risco, os recursos, a informação, as metas, as ferramentas, as recompensas 

e os relacionamentos como sendo algumas dimensões da cultura para inovação. Já para Lin e 

McDonough (2011), para contribuir com a inovação é importante que o gestor traga novas 

informações e conhecimentos para o âmbito da equipe. 

A inovação dentro das MPEs possui importância comercial, através da transformação 

de conhecimento em valor, geram novas soluções e novas tecnologias, desempenham papel 

significativo na criação de diferenças no desempenho, potencializa o aumento da eficiência e 

rentabilidade favorecendo maior eficiência e eficácia com seus recursos. 

As empresas buscam maximizar seus resultados e serem sustentáveis economicamente 

e financeiramente, é nesse aspecto que a tecnologia contribui. Para Kemmelmeier e Sakamoto 

(2005), a tecnologia no plano empresarial pode ser fator que garanta a conquista de novos 

mercados, no prisma do Estado e da sociedade, pode ser critério para inserção no cenário 

internacional e contribuir para o bem-estar social. No plano normativo pode assegurar a 

propriedade das inovações, a regulamentação e a transferência de conhecimentos e saberes 

que geram inovações e criações da sociedade. 

Considerando a interação entre os atores presentes em um ecossistema de inovação 

(empresa, universidade e governo) a Transferência de Tecnologia, Conhecimento e Saberes 

(TTCS) possui um papel de extrema importância. Segundo Lemos e Nascimento (1998), a 

tecnologia abrange conhecimentos técnicos, especialmente aqueles baseados nos princípios 

científicos, aplicando-os em determinada atividade. Já para Souza Neto (1983), a TTCS é o 
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deslocamento da prática tecnológica de uma entidade para outra através do deslocamento de 

um conjunto de conhecimento e técnicas, possuindo diversas etapas e processos. 

A Transferência de Tecnologia, Conhecimento e Saberes ajuda na promoção do 

crescimento e desenvolvimento econômico do país, pode ser utilizada como ferramenta que 

favoreça o aumento de produtividade, redução de custo e sustentabilidade nos negócios 

(SOUZA NETO, 1983). Para que ocorra uma efetiva Transferência de Tecnologia, 

Conhecimento e Saberes (TTCS) é desejável a participação de diferentes atores no processo 

de construção dessa tecnologia, dentre eles: ICTs, empresas e o governo. 

Normalmente, o processo de TTCS ocorre de maneira formal e remunerada no qual 

cada ator desempenha papel específico e necessário ao processo de transferência (SOUZA 

NETO, 1983). Bozeman (2000) define a transferência de conhecimento técnico ou 

tecnológico em um ambiente organizacional como sendo um modelo de TTCS. Para Fabri 

(2015), a Transferência de Tecnologia e Conhecimentos podem ocorrer de diversas formas, 

quando há transmissão pura do conhecimento, informação, processos, funções, 

implementação, tecnologias e quando há criação de novas empresas. 

Pensando na transferência de conhecimentos e saberes voltados às MPEs, aqui 

abordamos a prática utilizada nas consultorias pelo SEBRAE ela ocorre de maneira formal, 

através de consultoria, instrutórias e mentorias, através da transmissão de conhecimento dos 

consultores aos empresários e sua equipe, implantando modelos, prototipando produtos e 

serviços, construindo ou melhorando processos, estruturando as organizações e aprimorando o 

marketing. 

Os modelos de transferência de tecnologia e conhecimentos podem gerar impactos 

econômicos, sociais, culturais e pessoais nas empresas em que o SEBRAE atua. O 

conhecimento e os saberes envolvidos nos atendimentos envolvem estudos e estratégias para 

propositura de possíveis soluções em plano de ações específicos. Os trabalhos desenvolvidos 

transferem o conhecimento do consultor, toda sua experiência na solução de problemas reais 

das empresas, agregando valor econômico e financeiro nas empresas de maneira estratégica. 

A prática de estratégia é muito antiga, desde antes de Cristo já era utilizada 

principalmente nas guerras. O General Tzu escreveu no século VI a.C., tratando estratégia de 

guerra e como vencer o inimigo sem lutar (MICHAELSON, G.; MICHAELSON, S, 2005). 

Atualmente, esta referência é utilizada por especialistas em negócios para tratar estratégias 

corporativas e empresariais. Tzu trata de estratégia, ações e iniciativas, análise de cenários, 

ambientes internos e externos, mapeamento das competências, manobras, territórios, recursos 
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e pessoas. Estes tópicos são todos compatíveis com a vivência dentro das empresas na 

atualidade. 

 

Hafsi e Martinet (2008) afirmam que nas empresas e negócios existem uma 

complexidade e por tais razões desde 1960 há estudos voltados para conceitualização do 

termo estratégia, inicialmente houve o desenvolvimento de modelos básicos desenvolvidos 

por professores pesquisadores de Harvard. Posteriormente ocorreu o surgimento das empresas 

voltadas para consultorias na área de estratégia empresarial, o que proporcionou surgimento 

de novas teorias mais especializadas tais como: estratégia em finanças, marketing, psicologia, 

produção, dentre outras áreas. 

Para Hamel e Prahalad (1994), estratégia é definida como o processo de construção do 

futuro, aproveitando competências fundamentais da empresa. Porter (1996) considera que a 

estratégia é genérica e envolve diferentes setores e níveis da empresa, podendo definir 

processos e caminhos a serem sugeridos para se obter os resultados desejados. 

Bateman e Snell (1998) definem o termo como o padrão de alocação dos recursos para 

realizar os objetivos da organização, em três níveis: estratégico, tático e operacional. 

Estratégia pode ainda ser a análise da situação atual, de antecipação do futuro, de modo a 

determinar os objetivos, tomar decisões acerca de categorias de atividade nas quais a 

organização deverá se engajar, além de determinar os recursos necessários para atingir as 

metas da organização. 

Mintzberg (2004) afirma que a estratégia diz respeito a organização e ao ambiente, ela 

é complexa e afeta todo o funcionamento da organização. A estratégia poderá determinar 

caminhos e é mutável, ela possui níveis e para bem realizar a estratégia é necessário analisar 

os conceitos e comparar com a realidade. 

A necessidade de pensar estrategicamente remonta os séculos, e, na economia atual 

globalizada e tecnológica a boa definição das estratégias empresariais voltadas para inovação, 

pode se tornar diferencial competitivo para as empresas em relação a seus concorrentes. 

Assim, aliada a estratégia deve estar a inovação e esta pode ser aberta ou fechada e em 

diferentes graus de maturidade como definido no início desta seção, esta dependerá do nível 

de maturidade de cada empresa e como esta posiciona o tema, inovação em seu planejamento 

estratégico. 

 

2.2 MPE E OS DESAFIOS PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
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Afinal o que é uma Micro e Pequena Empresa (MPE)? Leone (1999) delimitou que as 

empresas de pequeno porte exibem uma estrutura centralizada com uma pequena quantidade 

de níveis administrativos, dependência direta da atuação do proprietário, a tomada de decisão 

é centralizada e, em boa parte do tempo, é feita em curto prazo. 

No Brasil é comum que as empresas de pequeno porte sejam originadas de ações 

empreendedoras por necessidade (SEBRAE, 2016). Vários autores corroboram a ideia de que 

as MPEs possuem papel fundamental na sociedade e na economia brasileira em relação à 

geração de oportunidades, desenvolvimento local e empregos, dentre eles citamos Leone 

(1991), Cêra e Escrivão Filho (2003), Wanke e Magalhães (2012), dentre outros. 

Wanke e Magalhães (2012) afirmam que boa parte das MPEs brasileiras são fundadas 

e mantidas por empreendedores individuais. Ao investir no empreendedorismo há o 

fortalecimento da economia do país através dos incentivos a essas empresas, gerando com 

isso emprego e renda. 

De acordo com o último Anuário do Trabalho nos Pequenos Negócios do SEBRAE 

(2016), entre 2006 e 2016 o número de MPEs cresceu aproximadamente 22%, gerando cinco 

milhões de novos postos formais de trabalho. Em 2016, 99% dos estabelecimentos estavam 

classificadas como MPEs e eram responsáveis por mais da metade dos empregos com carteira 

de trabalho. Em Mato Grosso concentram-se 1,6% das micro e pequenas empresas do país. 

Atualmente a legislação brasileira classifica as empresas de acordo com seu nível de 

faturamento, permitindo uma clara delimitação entre micro, pequena e média empresa. A Lei 

Complementar nº. 123, de 14/12/2006, instituída pela Presidência da República e publicada 

no site do Planalto, em seu Artigo 3º, considera microempresas ou empresas de pequeno porte 

(MPE) a sociedade empresarial, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrados no Registro de Empresas 

Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Conforme descrito no Quadro 2, deve-se 

destacar que a referida classificação se dá de acordo com o faturamento, e, é o critério 

faturamento que utilizamos neste trabalho para classificação. 

 

Quadro 2  Critérios para classificação de empresas no Brasil 

Classificação Receita Operacional Bruta Anual 
Microempreendedor Individual Menor ou igual a R$ 81 mil 
Microempresa Menor ou igual a R$ 360 mil 
Pequena Empresa Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões 
Média Empresa Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 
Pequeno Produtor Rural Menor ou igual a R$ 4,8 milhões 
Grande Empresa Maior que R$ 300 milhões 

Fonte: Adaptado pela Autora (2020) de Brasil (2006) 
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Para gerenciar uma MPE o empresário necessita compreender suas habilidades e 

especialidades, bem como as questões legais e administrativas, dentre elas: legislação, 

escrituração fiscal, sistema de informação, estratégia, gestão, pessoas, marketing, inovação, 

fatores econômicos e mercadológicos. 

A gestão da MPE pode ser um desafio ao empresário. Cêra e Escrivão Filho (2003) 

desenvolveram um estudo discutindo importantes particularidades na gestão das MPEs, tais 

como os aspectos ambientais, organizacionais e comportamentais. No aspecto ambiental as 

empresas não só possuem pouca, bem como nenhuma influência sobre seus concorrentes, 

clientes e fornecedores. No aspecto organizacional, as empresas possuem carência de recursos 

financeiros e materiais, falta de pessoal qualificado, estrutura organizacional, estratégia 

formalizada. Já no aspecto comportamental as empresas apresentam estrutura centralizadora, 

baixo nível gerencial e tomada de decisões baseada nas experiências do proprietário e/ou 

dirigente (CÊRA; ESCRIVÃO FILHO, 2003). 

De acordo com o último relatório emitido pelo DataSebrae Indicadores (2014), as 

micro e pequenas empresas no ano de 2014 compreendiam 9,45 milhões, todavia, apenas 75% 

das empresas sobreviveram no mercado após 24 meses de sua abertura. SEBRAE (2016) 

afirma que a probabilidade de fechamento da empresa aumenta quando o empresário teve 

pouco tempo para planejar, não aperfeiçoa seus produtos e serviços, não busca inovar, quando 

deixa de acompanhar a receita e despesa, bem como não investe na própria capacitação em 

gestão empresarial. 

Para Leone (1991) as MPEs possuem relações pessoais estreitas entre dirigentes, 

empregados, clientes, fornecedores e a direção pouco especializada. Existe também a falta de 

acesso ao capital por meio de um mercado organizado, gerando enfraquecimento nas 

negociações entre compradores e vendedores. 

Segundo o SEBRAE (2016), os empresários desconhecem as ações que envolvem o 

processo de inovação, desde a criação, a prototipação e a aprendizagem coletiva e 

colaborativa.  Da mesma forma sugere a inexistência da gestão da inovação, bem como um 

programa de qualificação para transformação da equipe em equipes voltadas para inovação.  

Há em todo o processo, pouco incentivo à criatividade e à criação. 

Culturalmente o erro ainda é visto com muita severidade não havendo ambientes que 

favoreçam os testes e prototipagem. Essa atitude conservadora causa um atraso na criação 

interna para aprimoramento de produtos e serviços, ou na criação de novos processos, 

serviços e produtos.  As particularidades na gestão de cada empresa podem ser realmente um 



 

   
27 

 

desafio no processo de inovação. Considerando esse desafio, a interação entre os agentes do 

ecossistema de inovação se torna importante. 

O termo ecossistema é definido na biologia como um conjunto de comunidades que, 

aliadas a fatores externos, colaboram entre si para a sobrevivência de todas (TANSLEY, 

1935). O conceito da biologia pode ser facilmente aplicado ao universo empresarial. A união 

e colaboração entre os agentes da tríplice hélice4 (empresas, ICTs e governo) ao colaborarem 

uns com os outros pode gerar crescimento da inovação, através da interação de forma 

orgânica e natural ou de maneira estimulada. 

Agustinho e Garcia (2018) afirmam que num mercado globalizado e competitivo, a 

sinergia, a integração e interação entre os atores da tríplice hélice favorece que as empresas 

coloquem no mercado as pesquisas realizadas nas universidades, gerando resultados positivos 

na economia na totalidade. No entanto, a cooperação entre os atores da tríplice hélice pode ser 

de difícil implementação e manutenção da sinergia, pois o interesse de cada ator é diferente. 

Wanke e Magalhães (2012) esclarecem que inobstante as MPEs desempenharem 

importante papel no contexto socioeconômico brasileiro, elas possuem baixo acesso à 

ferramenta de administração, falta de padronização e processos de suas operações. Para 

tornarem-se mais competitivas é necessário que o empresariado das MPEs siga novas 

tendências administrativas determinando novos rumos no direcionamento da empresa através 

da inovação. 

Os dados do SEBRAE (2016) demonstram que, na opinião dos gestores das empresas 

que encerraram suas atividades, 18% dos entrevistados concordam que faltou melhor 

planejamento do negócio. Os dados demonstram a importância da gestão organizacional na 

sobrevivência e na sustentabilidade dos negócios. Embora a gestão organizacional e o 

planejamento sejam de grande importância, o presente trabalho tem como foco apresentar por 

meio de uma trilha de inovação, o mapa do ecossistema de inovação no Estado de Mato 

Grosso, seus atores e projetos, sem, no entanto, se aprofundar nos aspectos de gestão e de 

planejamento organizacional, os quais se recomenda que sejam aprofundados em estudos 

futuros. 

O papel do governo é de preocupar-se com o desenvolvimento econômico que 

repercute em benefícios sociais. As universidades fazem as pesquisas básicas e que, por 

vezes, continuam apenas nas suas prateleiras, não extrapolando os muros das Instituições de 

                                                           
4 Para Etzkowitz e Zhou (2017), a tríplice hélice é um modelo de inovação em que a universidade/academia, a 
indústria e o governo, como esferas institucionais primárias, interagem para promover o desenvolvimento por 
meio da inovação e do empreendedorismo. 
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Pesquisa Científica e Tecnológica (ICTs). Já as empresas, buscam maximizar seus resultados 

e seus lucros, através da aplicação da pesquisa desenvolvida nas universidades, gerando novos 

produtos, serviços e processos, os quais são colocados à disposição da sociedade 

(AGUSTINHO; GARCIA, 2018). 

Inobstante a afirmativa de Agustinho e Garcia (2018), quanto as produções das ICTs 

permanecerem nas prateleiras por vezes, ressaltamos que existem várias ICTs que já atuam 

fortemente com o mercado, realizando pesquisa básica e aplicada, a exemplo podemos citar 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 

dentre outras, através dos seus escritórios de inovação. 

O relatório do SEBRAE (2016) afirma ainda que, para que haja crescimento e 

desenvolvimento nas empresas é necessário que o processo de inovação envolva a pesquisa 

básica e aplicada, o desenvolvimento de produto, a produção, o marketing, a distribuição, o 

mapeamento de processos e mesmo as adaptações do produto e suas melhorias em pesquisas 

quanto ao ciclo de vida dessa tecnologia e sua aceitação pelo mercado. 

De acordo com Garcia e Calantone (2002), o ciclo de interação entre atores e variáveis 

ocorre tanto na fase de desenvolvimento da produção, quanto durante o processo de difusão. 

Esse fluxo sistêmico e contínuo permite melhoria e a identificação de diferentes tipos de 

inovação possibilitando que a empresa oferte ao mercado produtos melhores e amplie sua 

fatia de mercado. 

A inovação tecnológica para Ribeiro (2001) é a transformação do conhecimento em 

produtos, processos e serviços que possam ser colocados no mercado. Esse autor esclarece ser 

necessário um ambiente favorável a inovação, considerando os fatores sociais da capacidade 

de inovação, fatores políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais que estimulam ou 

dificultam a inovação. 

Para que haja inovação é necessário que a empresa possua uma gestão organizacional 

e essa gestão considere como prioritárias ações que ajudem no crescimento da competência 

técnica, comportamental e estratégica, favorecendo a análise de mercado, a construção de 

equipes e ambientes inovadores, que faça a construção de uma rede de contatos com alto 

potencial, bem como conheça agentes e programas que possam favorecer as parcerias e 

possíveis Transferências de Tecnologias e Conhecimento. 

Devido ao baixo nível de ambientes inovadores, a falta de informação e conhecimento, 

a pouca sinergia com os atores do ecossistema de inovação e a dificuldade de gestão por parte 

dos empresários torna-se importante a atuação de instituições, como o SEBRAE, que atende 

às MPEs em diferentes projetos voltados exclusivamente para gestão dos micros e pequenos 
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negócios com pilares estabelecidos na sustentabilidade e inovação, através de programas 

subsidiados, a exemplo do Programa Sebraetec5. 

Neste contexto, o conceito de trilha estratégica de inovação pode representar um 

recurso favorável a sustentabilidade dos pequenos negócios. 

 

2.3 TRILHA ESTRATÉGICA DE INOVAÇÃO  

 

O termo 

segundo o Dicionário online de português (2020, n.p.). Todavia, de acordo com o 

 

Trilha Estratégica de Inovação (TEI), que apresenta os atores, instituições de Mato Grosso e 

seus projetos de inovação específicos para MPEs. A trilha visa ajudar as empresas a 

visualizarem um caminho primário para inovação, bem como identificar algumas ferramentas 

de gestão que possibilite a criação e manutenção da cultura de inovação interna. 

Aqui utilizamos os conceitos de estratégia trazidos por Porter (1996), que significa 

fazer a coisa de forma diferente, inclui escolhas conscientes, diferentes atividades dentro da 

empresa, e tudo isso favorece a empresa, destacando sua posição mercadológica, tornando-a 

única e valiosa, diferenciando-a em relação aos seus concorrentes. Estratégia é a criação de 

uma posição única, distintiva e valiosa que conjuga um conjunto de atividades da 

organização. 

A TEI pode ser vista como uma estratégia empresarial, institucional e/ou 

governamental. Se considerado os esforços conjuntos dos atores do ecossistema de inovação 

local é possível proporcionar suporte adequado para sustentabilidade dos pequenos negócios, 

tornando-os mais inovadores e competitivos. A Trilha Estratégica de Inovação apresentará os 

atores do ecossistema de inovação de Mato Grosso, seus serviços e apoios. Apresentará 

também os agentes fomentadores de linha de crédito voltada para MPE e respectivos links. 

Após as buscas em sítios eletrônicos foram encontrados poucos dados que tratassem 

especificamente o tema Trilha de Inovação, abordado neste trabalho. Encontramos apenas 

uma iniciativa de Governo de Minas Gerais que disponibilizou ao empresariado mineiro uma 

trilha similar em que coloca à disposição do empresariado da sua região projetos voltados 

para incentivo a inovação, sendo está a única referência nacional. A Trilha Mineira de 

                                                           
5 Sebraetec:  programa nacional do Sistema Sebrae que aproxima os 

n.p, 2020). 
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Inovação (TMI)6 é uma iniciativa governamental que visa auxiliar na identificação dos atores 

de inovação, suas respectivas áreas, favorecendo a conexão entre empreendedores, 

pesquisadores, empresas, instituições e governo, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 - Trilha mineira de Inovação 

 
Fonte: SIMI (2020, n.p) 

 

De acordo com o Sistema Mineiro de Inovação (SIMI, 2020), uma trilha de inovação 

pode ser uma estratégia empresarial e/ou governamental que contenha esforços individuais 

e/ou coletivos envolvendo empresas, instituições de ensino superior (IES), NITs/EITs 

(Núcleos e Escritórios de Inovação) que favoreçam uma conexão e interação entre 

empreendedores, pesquisadores, empresas, instituições e governo. 

O SIMI (2020) contém em sua trilha de inovação: pesquisa básica e/ou aplicada, ideia 

de negócio, protótipos, construção de processos, a conciliação de Design Thinking (DT) com 

Gerenciamento de Processos de Negócio, internacionalmente conhecido como Business 

Process Management (BPM), inovação na empresa (gestão, produtos, serviços e marketing), 

Transferência de Tecnologia, análise de mercado, capacitações, ecossistema de inovação, 

fomentos e consultorias, dentre outros. 

                                                           
6 Trilha mineira de inovação. http://simi.org.br/trilhamineiradainovacao/about 
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A trilha mineira coloca à disposição do empresariado informações sobre linhas de 

fomentos e incentivos a inovação. Ela envolve as principais instituições do Estado de Minas 

Gerais facilitando a conexão entre instituições e empreendedores, conectando desta forma as 

ações dos diferentes parceiros. 

A TEI proposta no presente trabalho diferencia-se da Trilha Mineira de Inovação por 

ser uma iniciativa privada que possui cinco pilares: o primeiro apresenta os agentes que 

compõe o ecossistema de inovação de MT, o segundo  os atores e agentes envolvidos com a 

pesquisa básica e aplicada, o terceiro os atores evolvidos com a prestação de serviços para 

inovação no estado, o quarto apresenta as fontes de fomento locais e nacionais voltadas para 

inovação e MPE, e a capacitação é o quinto pilar da TEI. 

Na construção deste trabalho foram utilizadas algumas ferramentas de gestão que são 

voltadas para o desenvolvimento da inovação estratégica dentro das MPEs e visam facilitar 

que o empresário também identifique a possibilidade de uso de tais ferramentas que estão 

disponíveis gratuitamente e que saiba onde buscar as instituições que possam contribuir no 

desenvolvimento da inovação em sua empresa. 

Na TEI não há uma regra de início e fim, visto que, os diferentes estágios de níveis de 

maturidade das empresas foram considerados. As empresas ao identificarem o estágio em que 

se encontram, irão procurar os parceiros e fomentos necessários ao seu desenvolvimento. Por 

estas razões não existem inícios e fim da trilha, e sim um processo contínuo de 

desenvolvimento da inovação. 

A Trilha Estratégica de Inovação propõe a apresentação, no mesmo ambiente, dos 

agentes operadores de inovação no Estado de Mato Grosso, está pensada para o segmento de 

Micro e Pequenas Empresas, considerando-as pelo critério de faturamento anual de até R$ 4,8 

milhões de reais. 

As MPEs participam em 99% do total de empresas no país, fomentando a economia e 

gerando emprego e renda, mas necessitam de apoio e incentivos para promover a inovação no 

ambiente interno à empresa, pois, em sua maioria, desconhecem o mercado, o ecossistema de 

inovação e seus gestores possuem baixa escolaridade, dificultando com isso a criação de 

novos serviços e produtos dentro da própria empresa (SEBRAE, 2016). 

A plataforma DataSebrae foi utilizada para levantamento de informações referente ao 

montante de empresas, suas características e indicadores relativos à participação das MPEs na 

economia, taxa de mortalidade e nível de escolaridade dos gestores e proprietários de micro e 

pequenas empresas. Dados estes que foram considerados na elaboração da TEI. Por oportuno, 
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informamos que até a data de elaboração do presente trabalho, o Sebrae não publicou novo 

relatório, o último é o anuário de 2016. 

Entendendo ser necessário ainda subsidiar este trabalho quanto a base teórica de trilha 

de inovação, realizou-se pesquisas complementares de projetos que utilizam a terminologia 

trilha e foram encontrados os seguintes projetos: Trilha de Inovação do Senai7, Trilha de 

Conhecimento do Sebrae8, Trilha da Economia Criativa9, e Trilha da Inovação do Governo do 

Estado do Espírito Santo10, está voltada para capacitação dos servidores do estado. Dado este 

contexto entende-

empreendedorismo, o que também motivou a adoção deste termo para a TEI proposta neste 

trabalho. 

 

2.4 ESTRATÉGIA PARA INOVAÇÃO E SUAS FERRAMENTAS 

 

Neste estudo, consideramos as colocações de Druker (1994) que afirma que a 

administração é um processo operacional composto por funções como planejamento, 

organização, direção e controle, sendo que o planejamento não diz respeito às decisões 

futuras, mas às implicações futuras de decisões do presente. Segundo Kotler (2000), o segredo 

das empresas bem sucedidas está no fato de praticarem boa gestão e dominarem a arte do 

planejamento estratégico e é por meio dele que buscam se diferenciar no mercado. 

Todavia, é igualmente importante que os empresários de micro e pequenas empresas 

tenham à mão recursos que os possibilitem dar continuidade nos processos de inovação 

junto 

CREELMAN, 2019, p.). 

Durante a realização do presente trabalho foram utilizadas diferentes ferramentas, as 

quais foram escolhidas conforme a necessidade e estágio da pesquisa e são brevemente 

apresentadas a seguir. 

 

                                                           
7 Trilha de Inovação Senai: https://www.facebook.com/sesisenaifoz/posts/1111009582425988/ 
8 Trilha de Conhecimento Sebrae: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Busca?q=trilha%20de%20 
conhecimento 
9 Trilha da Economia Criativa: https://secult.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governo-do-espirito-santo-lanca-trilha-
da-economia-criativa 
10 Trilha de Inovação do Governo do Estado do Espírito Santo: https://servidor.es.gov.br/Not%C3%ADcia/trilha-
de-inovacao-gamificacao-e-tema-de-curso 
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2.4.1 Modelo de Excelência de Gestão (MEG) 

 

Para a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2016, p.), o MEG é "um guia de 

referência da gestão para excelência". Um questionário trabalha o modelo de gestão como 

sendo um sistema adaptável, gerador de produtos e informações, bem como considera ainda o 

ambiente organizacional e tecnológico interno e externo a organização. Ele é dividido em oito 

fundamentos: adaptabilidade, pensamento sistêmico, liderança transformadora, geração de 

valor, orientação por processos, compromisso com as partes interessadas, desenvolvimento 

sustentável e aprendizado organizacional e inovação. 

O MEG foi aplicado como diagnóstico inicial na empresa participante da oficina de 

prototipação do primeiro MVP (Minimum Viable Product, em Português: Mínimo Produto 

Viável) da TEI, para levantamento do nível de maturidade de gestão da empresa 

acompanhada. O conceito de MVP é abordado na Seção 2.4.9. 

 

2.4.2 Planejamento estratégico (PE) 

 

Para Oliveira (2014), o planejamento estratégico serve para a empresa buscar conhecer 

e utilizar melhor seus pontos fortes, eliminar ou minimizar seus pontos fracos, identificar 

oportunidades e ameaças. Para o autor, o planejamento estratégico deve estabelecer a melhor 

direção a ser seguida pela empresa, visando otimizar os recursos e atuar de forma inovadora e 

diferenciada. 

Assim, após o diagnóstico inicial do nível de maturidade do gerenciamento da 

empresa participante da oficina de prototipação do primeiro MVP da TEI, ficou identificado 

que a empresa não possuía planejamento estratégico formal. 

 

2.4.3 Business Model Canvas (CANVAS) 

 

O Business Model Canvas, ou apenas CANVAS, trabalha sob dois pilares importantes: 

a estratégia e a inovação, sendo considerado um modelo simples e visual. Para Kallás (2012), 

o Canvas é uma ferramenta que descreve como uma organização cria, entrega e captura valor, 

descrevendo assim o seu modelo de negócio. 

Geralmente, o CANVAS constitui-se de uma representação visual na qual, em uma 

única folha ou quadro, são descritos os seguintes itens: proposta de valor (O quê?), 
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relacionamento com cliente, segmento de clientes e Canais (Para quem?), parcerias, 

atividades e recursos principais (Como?), estrutura de custos e fontes de receita (Quanto?). 

 

 

 

2.4.4 SWOT e Plano de Ação (5W2H) 

 

Outra ferramenta utilizada no planejamento estratégico é a matriz Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT), com a qual foi possível analisar o 

cruzamento das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em relação à organização, 

analisando os ambientes internos e externos. 

De acordo com Franklin (2006) a ferramenta 5W2H pode ser entendida como o plano 

de ação, uma orientação para execução das ações que deverão serem executadas para 

implementar o planejamento proposto. Essa é uma ferramenta simples, objetiva e visual, que 

permite o acompanhamento das ações propostas, identificando seus respectivos responsáveis e 

prazo de realização. 

Para SEBRAE (s.a), o 5W2H é indicado para qualquer pessoa que precise colocar um 

plano em ação, servindo no auxílio da tomada de decisão na definição de quais elementos são 

necessários para implementação do plano, podendo ser utilizado como ações táticas e 

operacionais. 

Essa ferramenta apresenta um plano de ação para processo pré-estabelecidos trazendo 

clareza, funcionando como um mapeamento das atividades a serem executadas, pode ser 

trabalhado com um checklist em forma de tabela (SILVEIRA et al, 2016, apud AZEVEDO, 

COSTA E SILVA, 2018). 

 

2.4.5 Brainstorming 

 

O levantamento de ideias foi realizado através da técnica de Brainstorming, em que se 

levantou as contribuições de especialistas, empresários, clientes, parceiros, com objetivo 

primário de resolver uma situação desafio específica para cada fase. 

Brainstorming é uma ferramenta que nos ajuda a gerar ideias criativas. Geralmente, é 

utilizado por equipes, mas também pode funcionar muito bem a um nível individual (BRAIA; 

CURRAL; GOMES, 2014). No presente trabalho o Brainstorming foi conduzido de forma 

eletrônica por meio da aplicação de questionário online. 
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2.4.6 Design Thinking (DT) 

 

Os princípios do Design Thinking (DT) foram utilizados devido ao fato dele ser um 

método focado na solução de problemas de forma inovadora e colaborativa. Para construção 

de toda a trilha houve a preocupação de envolver parceiros, especialistas, empresários e 

instituições. As fases do DT é entender, idear, prototipar, testar e avaliar, foram utilizadas 

durante todo o trabalho, bem como na oficina de prototipagem da Trilha. 

Para Mendonça e Griebeler (2016), o Design Thinking pode ser considerado uma 

forma de pensar estrategicamente dentro das organizações e possui três fases: a inspiração, a 

ideação e a implementação, e cada uma dessas fases pode acontecer em qualquer momento de 

um projeto. 

Já para Brown (2008), o DT é um método com foco principal no ser humano, que 

permeia as atividades de inovação, e utiliza: um processo de compreensão detalhado com 

observações diretas, ciclos iterativos de criação de protótipos, testes e refinamento para 

implementação da solução, observação do comportamento do consumidor. Corroborando com 

esta visão, Bonini e Sbragia (2011) afirmam que o DT é centrado no usuário e possui uma 

abordagem colaborativa, que favorece a geração de inovação através da iteração e práticas 

criativas. Os autores explicam ainda que o DT utiliza ferramenta de criatividade, está voltado 

para solução de problemas reais e pode envolver diferentes disciplinas para encontrar as 

soluções desejadas. 

Desta forma, consideramos o duplo diamante do DT para balizar este trabalho. 

Primeiro realizou-se uma pesquisa, em seguida levantamento de insights, logo após o 

desenvolvimento da proposta de solução e, por fim, o protótipo. 

 

2.4.7 Jornada do Cliente  

 

Este é um conceito importante para a construção da solução aqui proposta. A jornada 

do cliente foi utilizada para entender e mapear os caminhos percorridos pelos gestores das 

MPEs para encontrar auxílio para inovação em Mato Grosso. Agora vivemos as dores do 

empresário de micro empresa à procura de informações nos sítios eletrônicos, que o ajudasse 

a melhorar seus negócios através da inovação. 
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Botelho e Guissoni (2020) esclarecem que jornada do cliente representa o processo 

que o cliente passa durante todos os pontos de contatos num processo de experiência do 

consumidor. 

 

2.4.8 Design Estratégico  

 

Neste trabalho o design estratégico foi empregado sob a perspectiva da diferenciação, 

utilizando-se da visão de Santos (2000), em que o design estratégico é a união de um plano de 

desenvolvimento à estratégia da empresa, mas para isso é necessário haver uma metodologia 

adequada onde se priorize a realidade particular de cada MPE. 

Assim, a TEI proposta busca ser flexível de forma que cada MPE, de acordo com sua 

realidade, possa se localizar em um determinado estágio da trilha e obter as informações de 

que necessita. 

 

2.4.9 Mínimo Produto Viável (MVP) 

 

Para os profissionais da Endeavor (2019), o Mínimo Produto Viável ou Minimum 

Viable Product (MVP) é um conjunto de testes primários feitos para validação de uma 

proposta, levando o mínimo de recurso possível e mantendo sua função de solução ao 

problema para o qual foi criado, realizando um teste com clientes reais mesmo não sendo um 

produto final. 

A trilha proposta neste trabalho foi concebida levando-se em consideração 

levantamentos iniciais feito com especialistas e na literatura, sendo a mesma prototipada em 

um ambiente real de uma MPE, conforme é abordado em maior detalhe no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS (OU MATERIAIS E MÉTODOS) 

 

Neste capítulo é apresentado os procedimentos metodológicos utilizados no presente 

trabalho, incluindo a coleta de dados que embasou a definição da Trilha Estratégica de 

Inovação proposta. A pesquisa aconteceu em várias fases, desde coleta de dados iniciais, 

oficina de prototipação da TEI em uma MPE, avaliação da TEI e discussão dos resultados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

Esta é uma pesquisa de natureza aplicada. A pesquisa aplicada objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos, e envolve 

verdades e interesses locais (KAUARK, MANHÃES, MEDEIROS, 2010). Para Zanella 

(2013), a pesquisa aplicada possui a finalidade de gerar soluções aos problemas humanos e 

entender como lidar com um problema cotidiano. Ela está relacionada com a solução de 

problemas práticos. 

Trujillo (1982) considera que além da finalidade prática da pesquisa aplicada há de ser 

considerado também que ela pode contribuir teoricamente com novos fatos para o 

planejamento de novas pesquisas ou mesmo para a compreensão teórica de certos setores do 

conhecimento. Assim, quanto aos objetivos, este trabalho trata-se de uma pesquisa 

exploratória, sendo que: 

 

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipótese. Pode-se dizer 
que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 
descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo 
que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 
Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) 
entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 
pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2002, 
p.42). 
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A seguir é apresentada a abordagem de análise. 

 

3.2 MÉTODO DE ABORDAGEM 

 

Neste trabalho utilizou-se a abordagem qualitativa para análise dos dados, foi realizada 

uma sequência de atividades, que envolveu a redução dos dados, a categorização deles, sua 

interpretação e a redação do relatório (GIL, 2002). 

 

Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 
atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não 
requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 
para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave (KAUARK, 
MANHÃES, MEDEIROS, 2010, p. 26). 

 
A seguir é apresentado o método de procedimento. 

 

3.3 MÉTODO DE PROCEDIMENTO  

 

No que se refere aos procedimentos, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, para 

conceituar Inovação, Transferência de Tecnologia, Conhecimento e Saberes (TTCS), MPE e 

Trilha de 

p. 44). Neste trabalho foram utilizadas como fontes bibliográficas livros, artigos científicos, 

publicações periódicas e sítios eletrônicos. 

Outro procedimento utilizado foi a pesquisa de opinião (survey) com agentes 

envolvidos com inovação e TTC. Segundo Groves et al. (2009, p.), survey

sistemático para obter informação de uma amostra de entidades com o propósito de construir 

descritores quantitativos dos atributos de uma população maior da qual as entidades são 

empregada com uma abordagem qualitativa ao invés de quantitativa. 

Este trabalho foi desenvolvido em quatro fases, sendo elas: 1ª levantamento inicial de 

ideias, por meio da pesquisa de opinião (survey) e brainstorming eletrônico, 2ª coleta de 

dados referentes às MPEs e aos conceitos de inovação, estratégia, trilha e outros, por meio da 

pesquisa bibliográfica, 3ª modelagem da TEI com prototipação do primeiro MVP, através de 

uma oficina profissional realizada em uma MPE, e 4ª avaliação da TEI, na qual novamente se 
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recorreu à pesquisa de opinião (survey). A seguir tem-se a caracterização da população e 

amostra adotada em cada uma das fases. 

 

3.4 UNIVERSO, POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 61), a amostra 

população que é tomada como objeto de investigação da pesquisa. É o subconjunto da 

-probabilísticas podem ser:  

amostras acidentais, quando compostas por acaso, com pessoas que vão aparecendo durante a 

pesquisa, e amostras intencionais, quando são escolhidos casos para a amostra que 

representem o 'bom julgamento' da população/universo. 

Dessa forma, o presente trabalho utilizou-se de amostra não probabilística, recorrendo-

se, de acordo com a fase, a amostra acidental e a amostra intencional, conforme descrito a 

seguir: 

a. Levantamento de ideias com especialistas, através de brainstorming eletrônico, em 

que participaram 26 (vinte e seis) profissionais, atuantes com inovação em diferentes 

estados do país, que colaboraram com sugestões para composição dos pilares da Trilha 

Estratégica de Inovação. 

b. Levantamento de ideias com empresários de Micro e Pequena Empresa, através de 

brainstorming eletrônico, em que participaram 49 (quarenta e nove) respondentes, com 

levantamento de sugestões para composição dos pilares da Trilha Estratégica de 

Inovação. 

c. Oficina profissional, que possibilitou a modelagem da TEI com prototipação do 

primeiro MVP, realizada em 01 (uma) micro empresa do segmento de serviço em 

saúde, localizada em Cuiabá/MT, com faturamento anual abaixo de R$ 360.000,00. 

d. Avaliação da TEI por sala de web conferência do Zoom, com participação de 05 

(cinco) especialistas na área de inovação e com experiência em atendimento às MPEs 

de Mato Grosso. 

e. Avaliação da TEI por sala de web conferência do Zoom, com participação de 05 

(cinco) empresários de Cuiabá/MT, nos segmentos de serviço, comércio e indústria, 

ambos enquadrados como micro e pequena empresa. 

A seguir são apresentados os instrumentos de coleta dos dados. 
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3.5 INSTRUMENTO DE COLETA  

 

Os instrumentos aqui utilizados atenderam aos requisitos da confiabilidade, validez e 

da precisão. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se a pesquisa eletrônica e 

questionário de opinião. Sobre o instrumento de pesquisa eletrônica e questionário, 

considerou-se: 

 

Pesquisa eletrônica  É constituída por informações extraídas de endereços 
eletrônicos, disponibilizados em home page e site, a partir de livros, folhetos, 
manuais, guias, artigos de revistas, artigos de jornais, etc. Apesar de sua importante 
contribuição para a investigação científica, nem toda informação disponibilizada em 
meios eletrônicos deve ser considerada como sendo de caráter científico. Há de se 
observar a procedência do site ou da home page. 

Questionário - É um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 
ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante, sem a 
presença do pesquisador. Objetiva levantar opiniões, crenças, sentimentos, 
interesses, expectativas, situações vivenciadas. A linguagem utilizada no 
questionário deve ser simples e direta, para que quem vá responder compreenda com 
clareza o que está sendo perguntado (GERHARDT, SILVEIRA, 2009, p. 69). 

 

Para levantar ideias e opiniões dos especialistas, durante a pesquisa de opinião 

(survey), foi elaborado um questionário online (Apêndice A) com coleta de dados nos dias 

03/06/2019 a 06/06/2019, contendo perguntas abertas e fechadas de múltipla escolha e outras 

com caixa de seleção. Ao todo o questionário disponibilizou nove questões, orientadas para 

solução da seguinte situação desafio: na sua opinião o que deve conter uma trilha de inovação 

que ajude as empresas, ICTs, governo e outros a inovarem em seus produtos, serviços, 

processos e/ou marketing? 

Participaram do brainstorming agentes envolvidos com a inovação e Transferência de 

Tecnologia, Conhecimento e Saberes (consultores, membros de NITs/EITs, professores, 

membros do SENAI e SEBRAE) do Estado de Mato Grosso e de outros estados federativos, o 

que proporcionou maior familiaridade e conhecimento com a temática. As etapas percorridas 

nesta fase são apresentadas a Figura 2. 
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Figura 2 - Etapas percorridas na 1° fase da pesquisa 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Para levantar ideias e opiniões junto aos empresários das micro e pequenas empresas 

foi elaborado um questionário online (Apêndice B) que ficou disponível nos dias 07/06/2019 

a 30/06/2019, contendo onze questões, com perguntas abertas e fechadas de múltipla escolha 

e com caixa de seleção. Ao todo o questionário contou com treze questões, orientadas para 

solução da seguinte situação desafio: levantamento de ideias para construção da Trilha de 

Inovação para Micro e Pequenas Empresas. 

O questionário foi composto pela identificação do segmento de atuação da empresa, 

levantamento se a empresa realiza pesquisa, se realiza inovação, se faz parcerias, se possui 

planejamento estratégico voltado para inovação, se possui PI registrada, se possuía ações para 

desenvolvimento de equipes inovadoras e, por fim, sugestões do que deve conter uma trilha 

de inovação. 

Além da pesquisa através do questionário online, foi utilizada a pesquisa eletrônica 

utilizando a plataforma DataSebrae, realizando-se levantamento de informações e indicadores. 

Os sítios digitais foram utilizados para levantamento da bibliografia, programas e projetos, e 

agentes que atuam com inovação voltada às MPEs. A Figura 3 apresenta os dados coletados 

em cada fonte. 
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Figura 3 - Dados Coletados na 2° fase da pesquisa 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Morabito Neto e Pureza (2012) descrevem que a modelagem nas pesquisas voltadas à 

inovação procura o melhor entendimento acerca de determinados problemas, pois eles podem 

representar a realidade, favorecendo a compreensão do ambiente e fenômeno. Por meio da 

oficina profissional, a Trilha Estratégica de Inovação proposta foi prototipada em uma MPE, 

apresentando seus resultados e as propostas de ajustes, sendo reavaliada junto a esta MPE 

após os ajustes. 

Os princípios do Design Thinking (DT) foram utilizados para captação dos dados e 

vivência da jornada do cliente aqui identificada pela persona da pesquisadora na busca de 

informações nos sítios eletrônicos, objetivando utilizar o capital humano, a criatividade e as 

diferentes disciplinas na construção da TEI. Uma das propostas foi vivenciar a situação do 

consumidor aqui na figura do empresário a procura de informações para seu negócio, sendo, 

então, levantadas informações disponíveis na internet, para construção do mapa da TEI. 

Também foi utilizado o conceito de design estratégico para os possíveis resultados 

encontrados nesta pesquisa, considerando que para SEBRAE (2020, n.p.), o design estratégico 

é 

 

As ferramentas utilizadas na modelagem e prototipagem da TEI na empresa 

participante da oficina profissional foram: MEG, Planejamento Estratégico, CANVAS, SWOT, 

Brainstorming, Design Thinking, Jornada do Cliente e Design Estratégico, protótipos dos 

produtos da oficina, as quais foram aplicadas avaliando os resultados obtidos. Essas 

ferramentas utilizadas para modelagem da TEI são apresentadas na Figura 4. Cada ferramenta 

foi brevemente descrita no Capítulo 2. 
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Figura 4 - Ferramentas utilizadas na 3° fase da pesquisa 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Na fase de avaliação da TEI houve a avaliação da trilha por meio de registro dos 

comentários e sugestões dos participantes individuais, os quais foram coletados em web 

conferências realizadas no software Zoom. Realizou-se uma web conferência para avaliação 

com especialistas e uma web conferência para avaliação com micro empresários que atuam no 

mercado. Todos os participantes nas pesquisas de avaliação, autorizaram verbalmente sua 

participação no processo de avaliação da TEI, tais depoimentos estão disponíveis em arquivos 

eletrônicos. Por fim, também houve a inserção de ajustes advindos das bancas de qualificação 

e de defesa, realizadas com doutores avaliando a TEI. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo é apresentada a Trilha Estratégica de Inovação (TEI) proposta neste 

trabalho. Esta versão da TEI foi construída a partir dos dados coletados com o Brainstorming 

eletrônico, junto a especialistas em inovação e empresários de Micro e Pequena Empresa, e 

dados coletados na plataforma DataSebrae e em sítios digitais. Também foram consideradas 

as observações e impressões coletadas a partir da MPE escolhida para oficina de prototipação 

da TEI. 

 

4.1 BRAINSTORMIG NA 1° FASE DA PESQUISA 

 

No brainstorming com especialistas participaram 26 (vinte e seis) pessoas, sendo que 

26,9% dos participantes eram consultores na área de inovação e realizam TTCS, 15% 

trabalham com inovação e são do setor governamental, 23% trabalham com inovação e TTCS 

no SEBRAE, 7% das pessoas trabalham com inovação nos NITs/EITs e 23% trabalham com 
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inovação nas IES.  84,6% dos especialistas questionados são de Mato Grosso, 7,7% por cento 

são do Paraná e 7,7% são de outros estados. 

Dentre os resultados apurados, 42% dos especialistas afirmaram que não fazem 

pesquisas, mas 71% responderam que realizam Transferência de Conhecimento e Saberes 

através de consultorias. 

Quanto ao brainstorming aplicado com empresários de MPEs de Cuiabá e Várzea 

Grande/MT, houve participação de 49 (quarenta e nove) respondentes, destes 53% estão na 

classificação do segmento de serviço, 16,3% são do segmento de indústria e outros 30,6% são 

do comércio. 

De acordo com dados 67,3% dos respondentes reconhecem que precisam de apoio e 

orientação para inovar dentro de suas empresas, seja em marketing, processo, produto e 

serviço ou organizacional. 72,9% declaram que precisam e tem interesse em consultorias 

voltadas para inovação, e, 32,7% afirmam possuir dificuldades para modelar seu negócio e 

seus produtos. 

Dentre os participantes 51% informaram que não fazem pesquisa e 34,7% não inovam 

dentro de suas empresas. Apenas 4,1% já fizeram parcerias com universidades, e apenas 

14,3% realizaram parcerias com outras empresas, entretanto, 46,9% utilizam os serviços e 

consultorias do Sistema S (SENAI, SEBRAE, SESI e SENAC) e mais de 40,3% não fazem 

parcerias para pesquisa e inovação. 

Segundo os resultados 53% dos participantes não possuem planejamento estratégico 

em suas empresas e apenas 26,5% dos participantes possuem sua marca registrada, por fim, 

71,4% dos respondentes não possuem ações voltadas para o desenvolvimento de equipes e 

ambientes inovadores. 

Portanto, para ambos os grupos foi perguntado: o que você acha que deve conter em 

uma trilha de inovação? As respostas de ambos os grupos foram transformadas em uma 

nuvem de palavras, conforme pode-se observar a figura a seguir.  
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Figura 5 - Nuvem de palavras: o que deve contemplar em uma trilha de inovação 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Na opinião dos respondentes uma trilha de inovação deve conter o ecossistema de 

inovação, pesquisa básica e aplicada, consultoria, metodologia ágil, capacitação humana, 

agente de inovação, como demonstra a nuvem de palavras abaixo. 

 

4.2 OFICINA DE PROTOTIPAÇÃO NA 3° FASE DA PESQUISA 

 

Durante este trabalho, como já mencionado, foi realizada uma oficina com 

acompanhamento de uma MPE, localizada na cidade de Cuiabá/MT, por meio da qual foi 

possível realizar a prototipação da TEI. Os dados de identificação da MPE serão aqui 

resguardados de modo a garantir seu sigilo. Além da modelagem da TEI, que configurou 

como resultado para o presente trabalho, adicionalmente como resultado para a empresa, 

durante a oficina, houve: modelagem do planejamento estratégico da empresa definindo 

missão, visão e valores, escuta dos clientes para proposição de novo serviço a educação em 

saúde, através de brainstorming, intitulado como educação postural, inovação incremental em 

produto através da criação de um rolo de liberação miofascial, hoje comercializado pela 

empresa, registro autoral da tridimensionalidade da postura humana, podendo estar associado 

aos novos serviços implantados na empresa. 

No período de realização da oficina foram observados nos demonstrativos financeiros 

da referida empresa um aumento no faturamento. A hipótese para este aumento pode estar 
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relacionada à incorporação da cultura de inovação pela empresária. Além disso, houve 

também a criação de produtos caracterizados como rolo de liberação miofascial e bola de 

gesso de liberação miofascial, que gera renda secundária à empresa. E foram aplicadas 

ferramentas e técnicas de estratégia na empresa, construindo seu PE, CANVAS e SWOT. 

Houve também a abertura de uma filial com a proposta de atendimento de clientes, 

classe AA (altamente rentáveis para a empresa) para avaliação. Por fim, e não menos 

importante, liberação de linha de crédito para investimento para reestruturação da sede. 

Durante todo o processo de modelagem na oficina, fizemos a prototipagem da 

proposta da TEI. No primeiro estágio houve a TTCS através da consultoria e instrutória desta 

autora, em que o Know How ajudou na construção do planejamento estratégico da empresa, a 

remodelagem do negócio empresarial e aumento do faturamento. Nas fases seguintes houve a 

interação com a academia e o setor público, através do registro autoral. Por último, houve 

análise de mercado quanto a linha de crédito mais favorável a ampliação do negócio da 

organização. 

 

4.3 TRILHA ESTRATÉGICA DE INOVAÇÃO (TEI) 

 

Após a oficina de prototipagem na empresa e considerando os levantamentos de 

opinião realizados anteriormente, foram utilizados os princípios de Mínimo Produto Viável 

(MVP), na construção da Trilha Estratégica de Inovação (TEI) aqui proposta. 

O MVP básico da TEI, conforme Figura 4, apresenta a Trilha Estratégica de Inovação 

e seus pilares como uma solução que propõe alternativas que viessem auxiliar as Micro e 

Pequenas Empresas de Mato Grosso a formatarem, reestruturarem e inovarem seus negócios, 

tornando-os mais sustentáveis e lucrativos. 
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Figura 6 - MVP da Trilha Estratégica de Inovação 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Dessa forma, a trilha foi construída com a seguinte estrutura principal: Ecossistema de 

Inovação de MT, pesquisa básica e aplicada, prestação de serviço para inovação, fontes de 

Fomento e Financiamento, e capacitação. Esses pilares da Trilha Estratégica de Inovação são 

apresentados a seguir. 

A Figura 7 apresenta o pilar Ecossistema de Inovação de Mato Grosso, demonstra os 

principais agentes e instituições que compõe esse ecossistema de inovação. A proposta é de 

que a trilha ao ser disponibilizada em um web site, possibilite que o usuário passe o cursor 

sobre o ícone de cada agente e possa ser redirecionado ao site do agente ou haja uma caixa de 

mensagem sobre o tópico ou ícone. 
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Figura 7 - Ecossistema de Inovação do Estado de Mato Grosso 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Ao pensarmos em sistematizar e apresentar, o ecossistema de inovação preocupou-se 

em segmentar em grupos os agentes de inovação atuantes no Estado de Mato Grosso, 

conforme as seguintes dimensões: aqueles voltados para conteúdos estratégicos e inteligência 

tecnológica, como os programas Desenvolve MT e MT Criativo, extensionismo tecnológico, a 

exemplo da FINEP e Sebraetec, promoção de ambiente favorável a inovação, a exemplo dos 

NITs/EITs e as IES, e promoção da inovação e sustentabilidade, a exemplo do Sebrae e Senai. 

Por estas razões entendemos que o gráfico radar apresenta os agentes de maneira visual e 

segmentada. Alguns dos atores apresentados possuem abrangência e atuação em mais de uma 

dimensão do radar. 

O pilar da TEI denominado Pesquisa Básica e Aplicada dispõe de informação ao 

usuário de quais atores do ecossistema atuam com pesquisa e algumas soluções 

disponibilizadas ao mercado pelos agentes promotores da pesquisa básica e aplicada no 

Estado de Mato Grosso. A Figura 8 apresenta os agentes e instituições promotores de 

pesquisa básica e aplicada em Mato Grosso, suas páginas apresentam suas ações e o que há 

disponível aos usuários.  
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Neste pilar há um descritivo informando que as empresas que se identificam no 

estágio de pesquisa, seja ela básica e/ou aplicada, necessitam de motivação, curiosidade, 

originalidade e parceria dando subsídios para aplicações práticas, podendo gerar melhorias 

tecnológicas no seu serviço/produto, marketing e organização. Este pilar visa auxiliar as 

MPEs a superar as dificuldades para buscar e encontrar parceiros que possam ajudar em novas 

soluções aos seus negócios, em simultâneo, em que busca uma aproximação da academia com 

o mercado, visto que as ICTs geralmente possuem a demanda de realizar pesquisas. 

 

Figura 8 - Pesquisa Básica e Aplicada 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

A Figura 9 apresenta os agentes e instituições que prestam Serviços Técnicos e 

Especializados em Inovação, Protótipos e Proteção de Propriedade Intelectual. O usuário 

identificará os parceiros que podem lhe ajudar no aprimoramento ou desenvolvimento de 

novos produtos, processos e serviços, favorecendo com que essa TTCS possa dar suporte às 

MPEs para realizarem seus projetos tornando-os inovadores e competitivos. 

Nesta etapa a partir da validação, começa o processo de desenvolvimento do 

negócio, no qual será desenvolvido o plano de negócio e marketing, valoração e 
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Transferência de Tecnologia, criação de equipes inovadoras, gestão da cultura de inovação, 

da cadeia de suprimentos, da qualidade e da produção. 

 

Figura 9 - Serviços para Inovação 

 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

A Figura 10 apresenta as principais Fontes de Fomento e Financiamento, com linhas 

de crédito disponíveis para a Micro e Pequena Empresa. O usuário irá identificar em que 

estágio está sua organização, sua tecnologia ou sua necessidade, neste estágio a inovação 



 

   
51 

 

provavelmente já foi concluída e está pronta para ser comercializada no mercado. As linhas de 

crédito aqui apresentadas poderão alavancar o negócio, através da expansão da produção e 

ampliação da fatia de mercado. Será necessário que o usuário clique no ícone desejado e será 

redirecionado para o site do agente. 

 

Figura 10 - Fontes de fomento e financiamento 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

A capacitação é um importante pilar da trilha, visto que aqui as pessoas precisam 

possuir papéis ativos de agentes transformadores. Neste pilar é necessário o compromisso da 

empresa e seus proprietários em propor ações que promovam a criação e manutenção de 

equipes e ambientes inovadores. É necessário o estímulo a aprendizagem continuada e 

abolição da cultura do medo relacionado aos erros. É importante a utilização de ferramentas 



 

   
52 

 

de gerenciamento que favoreçam que as pessoas conheçam seus negócios e seus recursos 

(físicos, materiais, intelectuais, tangíveis e não tangíveis). Aqui propomos algumas 

ferramentas que entendemos serem úteis para todo aquele que tenha interesse em trabalhar 

ambientes favoráveis a inovação em suas MPEs. 

 

Figura 11 - Capacitação 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Após a construção da TEI, o próximo passo realizado foi a avaliação por especialistas 

e empresários incluindo à trilha as adequações e melhorias que foram propostas. 

 

4.4 AVALIAÇÃO DA TRILHA ESTRATÉGICA DE INOVAÇÃO 

 

Na avaliação aplicada neste trabalho utilizaram-se os seguintes critérios avaliativos. O 

primeiro é refere-se à avaliação ter sido realizada em dois momentos distintos, aplicada nos 

dias 08/09/2020 e 09/09/2020, utilizando dois grupos de avaliadores, o primeiro especialista 

que trabalham com inovação nas MPEs e o segundo empresários de micro e pequenas 

empresas de Mato Grosso. A avaliação com especialistas e com empresários tiveram por 

referência as avaliações conduzidas em Selleri (2015). 
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Ao total participaram dez pessoas no processo avaliativo, sendo cinco especialistas e 

cinco empresários. A avaliação foi realizada através da plataforma Zoom11, cujas reuniões de 

avaliação foram devidamente gravadas, mediante autorização dos participantes, sendo 

resguardado o sigilo dos mesmos. Ambos os grupos foram submetidos a dois grupos de 

perguntas. As primeiras perguntas eram relacionadas a qualificação do participante e o 

segundo grupo de perguntas eram relacionadas a avaliação da TEI. 

Para o grupo de especialistas as perguntas de qualificação dos participantes 

representados na Figura 10, foram as seguintes: nome completo, formação e titulação (ex. 

especialista, mestre ou outra), qual o trabalho mais relevante na área de inovação (ex. 

Consultor ALI, Gestor de programas, Técnico do Sebrae, Senac ou outra)? Qual o tempo de 

atuação na área de inovação?  E qual o tempo de atuação com MPEs? 

 

Figura 12 - Apresentação dos Especialistas avaliadores 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Com relação às perguntas referentes à avaliação da TEI, momento representado pela 

Figura 10, os especialistas responderam: A trilha apresenta os principais atores do ecossistema 

                                                           
11 Plataforma de web conferência, disponível em https://zoom.us/. 
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de inovação de MT? O site possui design atrativo? O site possui fácil navegação? A Trilha 

trouxe temas (sessões) e atores que podem contribuir para desenvolvimento da cultura de 

inovação nas empresas? As informações da trilha podem contribuir na capacidade de 

inovação da organização, com a potencialização de diferencial competitivo, com a melhoria 

do gerenciamento e redução dos custos, com a geração de lucro e a sustentabilidade dos 

negócios? Por último, foi solicitado que registrassem outras sugestões. 

 

Figura 13 - Avaliação da Trilha Estratégica de Inovação pelos Especialistas 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Na sistemática da avaliação os participantes se apresentaram e em seguida 

responderam às questões da avaliação da trilha. Para finalizar, registraram outras sugestões 

para melhoria da TEI. 
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Na avaliação com especialistas houve a participação de cinco profissionais, com 

formação nas áreas de administração (com especialização em marketing digital e em inovação 

e empreendedorismo), arquitetura e urbanismo, engenharia, computação e gestão. 

O avaliador especialista A é administrador, especialista em marketing digital e 

gerenciamento de processos de negócios, trabalha com consultorias voltadas para inovação 

nas micro e pequenas empresas desde 2012. Em 2012 assumiu como consultor sênior o 

programa Agente Local de Inovação (ALI) enquanto credenciado ao Sebrae. O ALI é uma 

forma inovadora do Sebrae de investir na formação de novos profissionais consultores, pois: 

 

Nos últimos 10 anos, o Sebrae tem investido em uma ampla política de extensão 
tecnológica. Seu objetivo é promover a prática continuada de ações de inovação nas 
empresas de pequeno porte, por meio de uma orientação proativa, gratuita e 
personalizada, a partir da execução do Projeto Agentes Locais de Inovação (ALI). 

Em 2010, com a parceria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), o Projeto ALI passou a ter abrangência nacional e foi 
consolidado como diferencial na estratégia de competitividade dos pequenos 
negócios. Bolsistas do conselho, selecionados e capacitados pelo Sebrae, têm o 
objetivo de acompanhar e disseminar a cultura da inovação nas empresas. Ao longo 
desse período, o ALI implementou mais de 8 mil bolsas e acompanhou mais de 165 
mil pequenos negócios. O principal objetivo do programa é promover a melhoria da 
produtividade dos pequenos negócios, a partir de ações de inovação, em produtos e 
serviços, práticas sustentáveis e digitalização. Possui como público alvo as 
microempresas e empresas de pequeno porte, dos setores de comércio e serviços. 
Como resultado esperado do acompanhamento pelo ALI tem a inovação (nova 
solução, inovação em produtos e serviços, inovação em modelo de negócios, 
inovação de processos) como meio de geração de resultados concretos para as 
empresas participantes. Eles podem ser vistos na forma de aumento de receita, 
redução de custos e crescimento da produtividade (SEBRAE, 2020, p. 1). 

 

Na sua apresentação o especialista informou que o programa ALI em Cuiabá/MT 

atendeu, aproximadamente mil MPEs. 

As contribuições e análises do avaliador especialista A, foi que é necessário prestar 

atenção a usabilidade das páginas e observar a possibilidade de retorno para a página 

principal. Considerou importante também trazer para a página principal qual o conceito de 

inovação está sendo considerado no portal, qual a base bibliográfica principal. 

O avaliador especialista B é administrador, especialista em inovação e 

empreendedorismo para negócios sustentáveis, foi agente local de inovação nos anos 2014-

2016, atendeu no período mais de 50 empresas na área de comércio varejista de materiais de 

construção. E desde então vem atendendo micro e pequenas empresas, sendo também 

consultor credenciado ao Sebrae. 
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As contribuições do avaliador afirmam que o site tem oportunidade de melhorias no 

template

do site ter apresentado fácil navegação o radar demonstra os atores de inovação no estado de 

interessante arrumar uma maneira de que o usuário identificasse em que momento da trilha 

 

A avaliadora especialista C é arquiteta e urbanista, foi agente local de inovação no 

período de 2017-2019 atendendo MPEs de todos os segmentos, atualmente presta assessoria e 

consultoria à micro e pequenas empresas na área de inovação e design estratégico. 

As contribuições e análises da avaliadora apresentaram que é necessário avaliar que 

talvez os usuários não estejam no mesmo nível de consciência do que se está falando, sendo 

necessário colocar uma breve explicação abaixo de cada título das sub páginas. Considerou 

também a entrega da trilha ser de muito valor, visto que conseguiu colocar em uma única 

trilha e local a apresentação dos agentes fomentadores de inovação do Estado de Mato Grosso 

e seus projetos. 

A avaliadora especialista D é engenheira, especialista em Agente de Inovação e 

Difusão Tecnológica (AGINTEC). Foi coordenadora da área de serviços tecnológicos do 

Senai nos anos de 2007-2011. Em 2012 começou a prestar serviços ao Sebrae e participou do 

programa gestão da inovação: inovar para competir, realizando diagnósticos nas MPEs do 

Estado de Mato Grosso com objetivo de fazer levantamento do nível de maturidade de 

inovação das empresas atendidas bem como propor sugestões de implementação de inovação. 

A avaliadora especialista D (2020) declarou ter gostado do design e orientou evitar 

linguagem técnica. Frisou também a importância de estabelecer possíveis resultados para 

efetivamente percorrer a trilha de forma que o usuário se sinta estimulado a executar essa 

caminhada evolutiva de conhecimento e de implantação em suas empresas, vendo desta forma 

uma possível demonstração de ganhos. 

As dicas da avaliadora geraram insigths para possíveis melhorias no site, tais como 

sessão de dicas, provas, provas sociais, testemunhos, ex. link para case em portais 

relacionados com tarefas executáveis tipo diagnóstico de auto avaliação. 

O avaliador especialista E é português, formado em computação e gestão, especialista 

em liderança e medidas de sistema de informação e em consultoria de gestão. Ele trabalha 

com inovação desde 2005, atende como credenciado ao Sebrae MPEs de diferentes 

segmentos. 
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O especialista E avaliou positivamente a evolução da trilha principalmente porque 

para percorrê-la não é necessária uma evolução temporal, ou seja, ter indicação de início e 

fim, visto que, cada empresa está em estágio e maturidade diferentes, possuindo necessidades 

diferentes, então o design proposto é oportuno porque cada usuário irá identificar em que 

momento está e qual sua real necessidade, podendo entrar em qualquer momento e quadrante 

da trilha proposta e mesmo assim o empresário consegue entender o processo na totalidade. 

que momento se encontra. Necessita melhorar o design da plataforma se ass

afirmou que o conceito de inovação e terminologia utilizada talvez não seja de fácil 

entendimento pelo empresário. Sugeriu também pensar numa explicação mais amigável ao 

usuário. Além disso, informou que a trilha trouxe os agentes promotores de inovação que dão 

subsídios à transformação e conhecimento nas empresas quanto a inovação. Esta flexibilidade 

também foi abordada pela especialista D. 

Em resumo, os avaliadores especialistas disseram que os agentes promotores da 

inovação no Estado de Mato Grosso estão descritos na TEI, que o site ficou de fácil 

navegabilidade, o design está atrativo, mas há possibilidade de melhorias. Os atores 

fomentadores de inovação do Estado possuem capacidade de contribuir no processo inovador 

das MPEs seja através de ações diretas de consultorias, fomentos e/ou instrutória. Os 

avaliadores realizaram a ressalva de cuidar para que a linguagem do site se mantenha clara, 

simples e compreensível ao leitor. Afirmaram que a Trilha Estratégica de Inovação possui 

potencial de contribuir com o despertar da capacidade de inovação às empresas, favorecendo 

que estas se apropriem das informações disponibilizadas e possam tornar-se mais sustentáveis 

em seus negócios e mais competitivas com possibilidade de inovação não somente em 

produto e serviços, mas também em marketing, processo e em suas organizações. 

Na avaliação da TEI pelas empresas, participaram cinco empresários, momento 

representado pela Figura 14, em que os participantes responderam a dois grupos de perguntas, 

sendo o primeiro grupo de perguntas sobre a qualificação dos empresários: nome completo, 

nome da empresa, segmento da atividade empresarial, quantos anos no mercado e quantos 

funcionários. 
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Figura 14 - Apresentação dos Empresários avaliadores 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Em seguida os empresários responderam ao segundo grupo de perguntas relacionadas 

a avaliação da TEI, conforme representado na Figura 15: O site possui design atrativo? O site 

possui fácil navegação? A trilha trouxe temas (sessões) e atores que podem contribuir para 

desenvolvimento da cultura de inovação nas empresas? As informações da trilha podem 

contribuir na capacidade de inovação da organização, com a potencialização de diferencial 

competitivo, com a melhoria da gestão e redução dos custos, com a geração de lucro e a 

sustentabilidade dos negócios?  Outras sugestões de melhorias da TEI. 

 

Figura 15 - Avaliação da Trilha Estratégica de Inovação pelos Empresários avaliadores 

 
Fonte: Autora (2020) 
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Na avaliação com empresários, houve a participação de gestores de empresas do 

segmento de comércio, serviço e indústria sendo todas caracterizadas como micro e pequenas 

empresas. 

A avaliadora empresária A que atua no segmento de comércio e serviço de 

comunicação visual e placas veiculares, está no mercado há vinte e seis anos e está localizada 

em Várzea Grande/MT. A empresa possui atualmente seis colaboradores. 

A contribuição e análise da empresária A foi no sentido de afirmar que a TEI é muito 

visual, por isso ela foi direto na imagem fazendo com que demorasse algum tempo na 

identificação do quadrante para ser redirecionada. Observou também que existe um texto 

fazendo essa orientação, então sugere aumentar ou dar destaque a essa orientação para clicar 

na imagem. Além disso, reconheceu que o site é de navegação fácil e muito clara a 

linguagem. Ela se surpreendeu com a quantidade de atores que fomentam a inovação no 

Estado de Mato Grosso. 

que ela 

pode retomar essa trilha na sua empresa, porque sabe que já inovou em algumas coisas e 

 

(AVALIADORA EMPRESÁRIA A, 2020). 

O avaliador empresário B tem sua empresa localizada na Feira do Porto em 

Cuiabá/MT. Ele está no segmento de comércio de alimentos e na atividade empresarial desde 

2012. Possui 4 colaboradores. Na análise do empresário B a trilha é clara, objetiva e na sua 

percepção trouxe os agentes que fomentam a inovação ao empresariado mato-grossense. A 

trilha auxiliará o usuário a identificar suas necessidades através das páginas que ficaram 

interativas e autoexplicativas. 

O avaliador empresário C é proprietário de empresa localizada em Cuiabá/MT, atua no 

segmento de conforto térmico e está no mercado há 15 anos, com 10 colaboradores diretos e 5 

indiretos terceirizados. Suas contribuições e análises identificaram que ao utilizar o celular 

com aplicativo IOS as páginas não retornam sendo necessário fechar as janelas para voltar a 

página principal. Ele solicitou a identificação se esta desconfiguração está relacionada a uma 

questão de segurança, pois isso pode dificultar a utilização por algumas pessoas. E sugeriu 

colocar por extenso Trilha Estratégica de Inovação no link do navegador. 

O avaliador empresário D é do segmento de serviço na área contábil, possui oito anos 

de mercado e está localizado em Cuiabá/MT, com cinco colaboradores. Sua contribuição e 

análise foram no sentido da dificuldade para navegação pelo Iphone, também sentiu 
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dificuldade para entender que deveria clicar na imagem para ser redirecionado e não observou 

os textos orientadores nas páginas. 

A última participante, a avaliadora empresária E é proprietária de empresa no 

segmento de comércio e indústria localizada em Cuiabá/MT, está a seis anos no mercado e 

atualmente conta com seis colaboradores. A contribuição e análise da avaliadora afirmou que 

a página é intuitiva. Mesmo que o usuário não saiba o que procurar a trilha mostra e esclarece. 

A navegação é fácil e simples, os links estão todos funcionando e redirecionando as 

respectivas páginas. Informou também que a sequência proposta da TEI na imagem da página 

principal apresenta claramente as possíveis fases da inovação, seus atores e que foi uma boa 

estratégia colocar no ícone consultoria a empresa que pode ajudar os interessados. Cada ícone 

redireciona a página específica e está contém cabeçalho contextualizando o que será 

encontrado ali. Ela considerou isso como bom na sua visão. 

Considerando as ressalvas dos especialistas quanto a linguagem e clareza da 

plataforma, foi questionado diretamente aos avaliadores empresários quanto a complexidade e 

dificuldade da linguagem nas páginas do site e do conteúdo. A fala dos empresários 

participantes foi de que a escrita dos textos no site está de fácil entendimento e esclarece 

mesmo aqueles leitores menos familiarizados com a temática. 

Após as falas individuais foi questionado explicitamente sobre a linguagem e clareza, 

e os avaliadores empresários foram unanimes em afirmar que a linguagem está simples, clara, 

explicativa e que não deixa dúvida aos leitores do que se trata aquele tópico ou aquela página. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho objetivou produzir uma Trilha Estratégica de Inovação (TEI) com 

o propósito de apresentar, de maneira visual aos empresários de Micro e Pequenas Empresas 

(MPEs), o ecossistema de inovação de Mato Grosso, seus atores, projetos voltados a pesquisa 

básica/avançada e a prestação de serviço para inovação, as linhas de financiamento, processos 

e ferramentas cuja capacitação pode orientar a gestão da inovação no ambiente empresarial. 

Considerando a revisão de literatura realizada, existem diferentes entendimentos sobre 

inovação, estratégia, Transferência de Tecnologia, Conhecimento e Saberes (TTCS), MPE e 

ecossistema de inovação. Esses entendimentos de conceito variam conforme autores e suas 

correntes teóricas. Todavia, neste trabalho para a criação da TEI utilizamos como base o 

conceito de inovação do Manual de Oslo. A inovação incremental foi trabalhada durante toda 

a prototipagem da TEI. 

Os resultados alcançados foram bem amplos, desde a construção da própria Trilha 

Estratégica de Inovação (TEI) até a contribuição com material bibliográfico sobre a temática 

trilha de inovação, identificação de processos e ferramentas que possam ser utilizadas pelas 

MPEs que favoreçam o planejamento estratégico voltado para inovação, avaliação da TEI por 

especialistas e empresários, com confecção do site disponibilizando a TEI ao público. 

Já na MPE participante da oficina, a partir da qual a trilha foi modelada, houve a 

construção de novos produtos e serviços, bem como o registro autoral de uma técnica 

denominada Tridimensionalidade da Postura Humana12, fruto da construção realizada na 

prototipagem da trilha. Também houve acompanhamento da empresa com definição de seu 

planejamento estratégico, proposição de uma inovação em produto e acompanhamento do 

registro de autoral. 

A Trilha Estratégica de Inovação (TEI) aqui proposta é constituída de cinco pilares, 

sendo eles: ecossistema de Inovação de MT, pesquisa básica e aplicada, prestação de serviço 

para inovação, fontes de fomento e financiamento, e capacitação. A avaliação da trilha 

destacou que os agentes promotores da inovação no Estado de Mato Grosso estão descritos na 

TEI, que o site da trilha ficou de fácil navegabilidade e com design atrativo, que a linguagem 

empregada está simples, clara e adequada ao contexto das MPEs. 

Em se tratando de limitações, ainda que se tenha buscado a coleta de dados junto 

especialistas e empresários, tanto no momento anterior a construção da trilha quanto no 

                                                           
12 Técnica desenvolvida no programa  
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momento de sua avaliação, o número de envolvidos esteve limitado a disponibilidade das 

pessoas em colaborar com a pesquisa. No que se refere a modelagem da trilha, ainda que se 

tenha considerado os aspectos identificados na revisão de literatura e na pesquisa de opinião 

com especialistas e empresários, a prototipação (na prática) ocorreu em uma única MPE, 

podendo ser incorporados a trilha novos itens à medida em que esta for aplicada em outras 

empresas. 

Como parte dos possíveis impactos dos resultados deste trabalho espera-se que a 

Trilha Estratégica de Inovação (TEI) contribua com a capacidade de inovação da organização, 

com a potencialização de diferencial competitivo, com a melhoria da gestão e redução dos 

custos, com a geração de lucro e a sustentabilidade dos negócios. 

A título de trabalhos futuros sugere-se, a partir dos pilares definidos na TEI, um 

aprofundamento nos aspectos de planejamento organizacional e de gestão da inovação, além 

de estudos que visem a atualização teórico-metodológica da trilha, a inclusão de recursos que 

facilitem a MPE a identificação do estágio da trilha no qual a mesma se encontra e a inclusão 

de novas ferramentas que possibilitem a gestão da inovação, temática tão importante para a 

sobrevivência e qualidade de serviços das MPEs. 
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APÊNDICE A  QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE IDEIAS COM OS 

PROFISSIONAIS  

 

1. Na sua opinião o que deve conter uma trilha de inovação que ajude as empresas, ICTs, 

governo e outros a inovarem em seus produtos, serviços, processos e ou marketing. Registre 

aqui suas ideias para o Brainstorming. 

 

2. Por gentileza, informe onde você trabalha. 

( ) Senai ( ) Sebrae ( ) Professor do PROFNIT  ( ) NIT/EIT  ( ) UFMT/UNEMAT/IFMT ou 

Outras IES, exceto PROFNIT e NIT/EIT  ( ) Sou Consultor na área de Inovação  ( ) Setor 

Governamental 

 

2.a - Você está em qual Estado? Escolher o estado na relação 

 

3. Sua empresa ou instituição faz: 

( ) Pesquisa Básica  ( ) Pesquisa Aplicada  ( ) Não faz pesquisa 

 

3.a - Se faz pesquisa aplicada, responda abaixo em quais áreas: 

 

4. Sua empresa ou instituição faz Transferência de Tecnologia, Conhecimento e Saberes 

(TTCS)? 

( ) Não (  ) Sim 

 

Se Sim, abaixo nos fale como realiza essa Transferência de Tecnologia, Conhecimento e 

Saberes (TTCS) 

 

4.a. Como você realiza a Transferência de Tecnologia, Conhecimento e Saberes (TTCS)? 

 

4.b. Como você faz a valoração de sua tecnologia? 

Outras contribuições e sugestões. 

 



 

   
70 

 

APÊNDICE B  QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE IDEIAS COM OS 

EMPRESÁRIOS 

 

1. Por gentileza, informe qual o ramo de atividade da sua empresa:  

( ) Indústria   ( ) Comércio    ( )Serviço 

 

2. Na sua opinião o que deve conter uma trilha de inovação que ajude as empresas a inovarem 

em seus produtos, serviços, processos e ou marketing: 

( ) Pesquisa Básica ( ) Pesquisa Aplicada ( ) Orientação para Modelar Ideia de negócio ( ) 

Orientação e parceiros para protótipos ( ) Orientação para construção de processos (BPM e 

outros) ( ) Orientação para inovar na empresa (gestão, produtos, serviços, marketing) ( ) 

Orientação para Transferência de Tecnologia, Conhecimento e Saberes (TTCS) (agentes 

promotores de Transferência de Tecnologia, Conhecimento e Saberes (TTCS)) ( ) 

Capacitações voltadas para inovação ( ) Caracterização do ecossistema de inovação do Estado 

de Mato Grosso ( ) Apresentação dos agentes e dos fomentos disponíveis para inovação ( ) 

Consultorias e Assessorias para Inovação 

 

3. Sua empresa faz:  

( ) Pesquisa Básica ( ) Pesquisa Aplicada ( ) Não faz pesquisa 

 

4. Sua empresa faz: 

( ) Inovação Radical (cria produtos e serviços novos/originais) e consegue comercializar. ( ) 

Inovação Incremental (melhora o que já existe no mercado) e consegue comercializar ( ) Não 

faz inovação 

 

5. Sua empresa faz parcerias para pesquisa e inovação com: 

( ) Sistema S (Sebrae, Senai, Senac) ( ) Universidades (federal e estadual) ( ) Outras Empresas 

( ) Não faz parcerias para pesquisa e inovação 

 

6. O Planejamento Estratégico da sua empresa é voltado para inovação?  

( )  Não  ( ) Sim 

 

6.a. Se a resposta à questão anterior foi SIM, abaixo nos fale como realiza essa estratégia 

voltada para inovação. 
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7. A Marca da sua empresa é registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI)?  

( )  Não  ( ) Sim 

 

8. Sua empresa possui registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI de: 

( ) Direito Autoral ( ) Patente ( ) Desenho Industrial ( ) Programa de Computador ( ) 

Transferência de Tecnologia, Conhecimento e Saberes (TTCS) ( ) Não Possui 

 

9. Sua empresa possui ações voltadas para desenvolvimento de equipes inovadoras?  

( )  Não  ( ) Sim 

 

9.a. Se a resposta à questão anterior foi SIM, abaixo nos fale como realiza o desenvolvimento 

das equipes inovadoras. 

 

10. Sua empresa Inova:  

( )  Na Gestão ( )  No Produto ( )  No Serviço ( )  No Marketing ( )  Não Inova 

 

11. Registre aqui suas ideias para o Brainstorming (tempestade de ideias) e ou outras 

sugestões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
72 

 

 

 

APÊNDICE C - RELATÓRIO DA OFICINA PROFISSIONAL QUE GEROU O 

REGISTRO AUTORAL 

 

 

Gonçalves, Debora Simony Leventi Aleixes  

SILVA, Fernando Selleri 

 

 

 

 

RESUMO 

 

A oficina Profissional é um produto da dissertação TRILHA DA INOVAÇÃO: uma 
abordagem aplicada a micro e pequena empresa (MPE), e tem por objetivo realizar a 
validação da trilha construída na dissertação.  

 

 

Palavras-chave: Trilha da Inovação. MVP. Conhecimento. 

 

 

 

Report of the Professional Workshop that generated the AUTHORAL REGISTRY 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Professional workshop is a product of the dissertation TRACK OF INNOVATION: an 
approach applied to micro and small companies (MPE), and aims to validate the trail built in 
the dissertation. 

 

Keywords: Innovation Trail. MVP. Knowledge. 
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INTRODUÇÃO  

 

As atividades da oficina profissional começaram pela aplicação do primeiro (T0) 

diagnóstico de modelo de excelência da gestão (MEG) em agosto/2018.  

A Fundação Nacional da Qualidade FNQ (2016), informa que o MEG é um guia de 

referência da gestão organizacional para excelência, o modelo foi lançado pela FNQ e já está 

na 21ª edição, com objetivo de estimular e apoiar as organizações no desenvolvimento e na 

evolução de sua gestão de maneira sistêmica, para que se tornem sustentáveis, cooperativas e 

gerem valor para a sociedade e outras partes interessadas.  

Para FNQ (2016) os fundamentos do MEG são expressos em características tangíveis 

e mensuráveis, quantitativas ou qualitativas, por meio de processos e resultados, os 

fundamentos são desdobrados em temas que é caracterizado por meio do detalhamento dos 

processos e sugestões de ferramentas/metodologia. 

O MEG foi aplicado para diagnosticar o nível de gestão da empresa, possibilitando a 

identificação de oportunidades de melhorias e o nível de maturidade para inovação, 

analisando a empresa de maneira sistêmica através dos critérios liderança, estratégias e 

planos, processos, pessoas, clientes, sociedade, informação e conhecimento, para somente 

após o diagnóstico pensar em ações que favorecesse a criação de resultados e de possíveis 

inovações. 

 

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

 

Após a aplicação do MEG, detectou que a empresa possuía a seguinte pontuação total, 

fundamentos da capacidade de inovação 71% da pontuação máxima e como fatores de 

resultado de inovação pontuou em 68% da pontuação máxima. 

Após observar o resultado do MEG T0, elaborou-se o Plano de Ação, usando a 

ferramenta de gestão 5W2H, definindo de maneira organizada e planejada como seriam 

efetuadas as ações da oficina de inovação, estabelecendo quem fará, o quê fazer, onde fazer, 

quando fazer, porquê fazer/como e o quanto custará a implantação das ações. O plano de ação 

foi melhorado após cada ciclo PDCA. 
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Elaborado o Planejamento, construindo a missão, visão e valores orientados para 

inovação. 

Em seguida trabalhamos na definição dos Indicadores qualificáveis e verificáveis, 

utilizando o Balanced Scorecard (BSC), estabelecendo claramente as metas e estratégias, para 

medição do desempenho. 

Na análise de cenário foi utilizado a Análise SWOT, tentando identificar no ambiente 

interno as forças e fraquezas da empresa, e no ambiente externo oportunidade e ameaças de 

mercado. A maior ameaça identificada seria a percepção de valor pelos clientes, e como 

pontos fracos seria qualificação dos profissionais novos no mercado. Como força identificou-

se o alto conhecimento técnico da equipe e a localização. 

 

Figura 1  Registro do desenvolvimento das atividades da Oficina Profissional 

 
Fonte: Autora (2019) 

 

A técnica do Brainstorming foi aplicada para explorar a potencialidade criativa dos 

participantes, houve a participação de profissionais da área, consultores e clientes (Prof. 

Fabrício Voltarelli, Valdemar e estagiário Victor, Jussara Cortat e Jefferson Batista, Alberto 

realização contínua dos exercícios de liberação miofacial, favorecendo a melhoria contínua e 

 

Nesta atividade na fase divergente tivemos 19 ideias e na fase convergente restou 

escolhido 5 ideias para implantação, conforme. 

Durante todo o processo foi aplicado o método iterativo do PDCA a cada etapa da 

oficina, visando a melhoria contínua das ações realizadas, o ciclo de planejar, desenvolver, de 

avaliar e de ajustar, foi executado continuadamente, reavaliando assim as ações estabelecidas 

e seus resultados. 

Em setembro/2018 prototipamos novo serviço direcionado a Educação Postural, sendo 

no formato de aulas expositivas e práticas, com 8 encontros de 90min cada. Nesse protótipo 

aplicação do ciclo completo do PDCA, houve planejamento (elaboração aulas, marketing para 

venda do serviço), realização das aulas, checagem e feedback dos alunos, bem como realizado 
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as devidas correções. Como evidencias temos os planos de aula 1 e plano de aula 2 após as 

correções. 

Figura 2  Desenvolvimento das atividades 

                    . 
Fonte: Autora (2019) 

 

Após a prototipagem reaplicamos em março/2019 o diagnóstico MEG, e observamos 

que houve aumento na pontuação da empresa, em relação aos critérios de fundamentos da 

capacidade de inovação saiu de 71% para 84% e os fatores de resultado de inovação subiram 

de 68% para 91% da pontuação máxima. 

 

Tabela 1  Avaliação da capacidade de inovação 

FUNDAMENTOS DA CAPACIDADE DE INOVAÇÃO T0 T1 Aumento 

1 Liderança comprometida com a educação 61% 93%  

2 Cultura da Inovação 82% 93%  

3 Aprendizagem organizacional 61% 93%  

4 Estratégia orientada a inovação 79% 93%  

5 Estrutura favorável a inovação 75% 93%  

6 Recursos financeiros disponíveis a inovação 50% 79%  

7 Pessoas orientadas a inovação 32% 96%  

8 Marketing para a inovação 93% 82%  

9 Processos habilitadores da inovação 82% 93%  

10 Relacionamento com o ambiente externo 100% 100%  

 Pontuação Atingida 
200 

71% 

256 

84% 

56 pontos 

13% 

 Pontuação Máxima 280 280  

Fonte: Autora (2019) 
 

Em relação aos fundamentos da capacidade de inovação, a melhora ocorreu pelo fato 

de o planejamento estratégico da empresa agora estar orientada para inovação, as ações do 
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marketing foram redirecionadas para divulgar a empresa, mas também os novos serviços 

ofertados. 

Foi aplicado o conceito de mínimo processo viável (MPV), onde fora desenhado os 

processos mínimos para efetividade das atividades da empresa, favorecendo a autonomia dos 

colaboradores na execução das atividades diárias. A liderança foi redirecionada alocando 

recursos e esforços para inovação.  

 

Tabela 2  Resultados de Inovação 

FATORES DE RESULTADO DE INOVAÇÃO T0 T1 Aumento 

1 Competição, demanda e mercado 40% 36%  

2 Produção e distribuição 27% 33%  

3 Organização do local de trabalho 22% 18%  

4 Aspectos financeiros 11% 13%  

 Pontuação Atingida 95 

68% 

118 

91% 

23 pontos 

20% 

 Pontuação Máxima 140 140  

Fonte: Autora (2019) 

 

Após o redirecionamento do planejamento estratégico, gestão de pessoas e marketing 

orientados para inovação a empresa conseguiu aumentar seu faturamento, através da 

implantação de novo serviço nominado como educação postural, e comercialização de novo 

produto gerado na prototipagem. 

Na execução desses processos e na prototipagem surgiu a formatação da Pirâmide 

Postural a qual foi incluída em artigo, e solicitado registro autoral, o artigo trabalhou a A  

TRIDIMENSIONALIDADE DA POSTURA HUMANA. O registro autoral foi aceito pela 

Biblioteca nacional conforme e-mail de confirmação o registro apresentado a seguir.  

 

Enviado em: 23/07/2019 | 08:31 
RES: assunto registro autoral TAMIRES CORTAT 
De: "EDA" <eda@bn.gov.br> 
Para: deborasy@bol.com.br 

Prezada Débora: 
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Registro seguirá por carta registrada com AR para o endereço especificado no requerimento. 
Pedimos a gentileza de aguardar o recebimento. 
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AVALIE NOSSO ATENDIMENTO! 

 

Gerou-se também a fabricação do rolo de liberação miofacial, o qual não é possível patentear, 
mas futuramente é possível solicitar modelo de utilidade. 

Este relatório será utilizado como evidência da avaliação e encerramento da oficina na 
empresa. 
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APÊNDICE D - PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO E BIBLIOGRÁFICO 

PROFNIT 

 

Gonçalves, Debora Simony Leventi Aleixes13 

SILVA, Fernando Selleri14 

INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: UMA ABORDAGEM APLICADA 
A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPEs)15 

 

RESUMO 

 

Transferência de tecnologia pode ser considerada como a transferência de um conjunto de 
conhecimento e técnicas por meio de diversas etapas e processos, com envolvimento de 
pessoas e instituições. Com a crescente aplicação do tema, é relevante uma análise da 
aplicação da transferência de tecnologia (TT) e Know-how nos pequenos negócios. O objetivo 
deste artigo é o levantamento qualitativo de artigos com o tema TT, relacionados a micro e 
pequenos negócios, traremos ainda os conceitos de transferência de tecnologia e micro e 
pequenos negócios. Uma das conclusões é que os artigos relacionados à temática são ainda 
incipientes, possibilitando vastas possibilidades de pesquisas sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Transferência de tecnologia. Inovação e negócios. SEBRAE. 

 

TECHNOLOGY INNOVATION AND TRANSFER: AN APPROACH TO MICRO AND 
SMALL BUSINESS (MSEs) 

 

ABSTRACT 

 

Technology transfer can be considered as the transfer of a set of knowledge and techniques 
through various steps and processes, involving people and institutions. With the increasing 
application of the theme, it is relevant an analysis of the application of technology transfer 
(TT) and Know-how in small business. The objective of this article is the qualitative survey of 
articles with the theme TT related to micro and small business, we will also bring the concepts 

                                                           
13 Autora, formanda no Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 
para a Inovação  PROFNIT 
14 Orientador Prof Dr. Fernando Selleri Silva, UNEMAT.  
15 Artigo produzido pelos Autores, submetido e não publicado no periódico Online UFBA. 
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of technology transfer and micro and small business. One conclusion is that the articles 
related to the subject are still incipient, allowing vast possibilities for research on the subject. 

 

Keywords: Technology transfer. Innovation and business. SEBRAE. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a inovação é uma das molas propulsoras de vantagens competitivas às empresas 
no mercado globalizado, ela pode ser gerada por diferentes caminhos, ocorre através de 
pesquisa básica, pesquisa aplicada e também, por meio de transferência de tecnologia (TT), 
dentro ou fora da academia e da empresa. 

Agustinho e Garcia (2018) afirmam que num mercado globalizado e competitivo, a sinergia, a 
integração e interação entre os atores da tríplice hélice (universidade, empresa e governo), 
favorecem que as empresas coloquem no mercado as pesquisas realizadas dentro das 
universidades, gerando resultados positivos na economia como um todo. No entanto, a 
cooperação entre os atores da tríplice hélice é difícil de ser implementada e manter a sinergia 
desses atores é difícil, pois o interesse de cada hélice é diferente. 

Agustinho e Garcia (2018) ainda apontam que o governo se preocupa com o desenvolvimento 
econômico que repercute em benefícios sociais: as universidades e as Instituições de Pesquisa 
Científica e Tecnológica (ICTs) produzem conhecimento que geram novas tecnologias, que 
são disponibilizadas as empresas para que gerem novos produtos e serviços para a sociedade. 

O Manual de Oslo (1997) define a inovação como sendo a introdução de um bem ou serviço 
novo ou significativamente melhorado, e a classifica em quatro tipos: inovações em produtos, 
em processos, organizacionais e marketing, podendo ser inovações radicais ou incrementais. 

Para Garcia e Calantone (2002), as inovações incrementais podem ser facilmente definidas 
como as que fornecem novos recursos, benefícios ou melhorias para 
a tecnologia existente no mercado. Esse tipo de inovação é importante, pode ser utilizado para 
promoção de diferencial competitivo no mercado. A inovação radical deve considerar os 
produtos "realmente novos", aqueles que dependem de tecnologia nunca usada, tenham 
impactos e ou mudanças significativas, e, que sejam totalmente novos no mercado. 

Considerando que as empresas buscam maximizar seus resultados, serem sustentáveis 
econômica e financeiramente, é nesse aspecto que a tecnologia contribui. 

Para Sakamoto e Kemmelmeier (2005), a tecnologia no plano empresarial pode ser fator que 
garanta conquista de novos mercados, no prisma do Estado e da sociedade, pode ser critério 
para inserção no cenário internacional, pode contribuir para bem-estar social. E, no plano 
normativo, pode assegurar a propriedade das inovações, a regulamentação e transferência 
dessas inovações e criações para a sociedade. 

A transferência de tecnologia (TT) pode contribuir, promovendo a efetividade das pesquisas 
realizadas na academia e a cooperação entre os atores da tríplice hélice, ou seja, 
movimentando o ecossistema de inovação. 

É nesse cenário de interação entre ICTs, governo e empresa que este trabalho foi realizado 
com objetivo de realizar um levantamento sobre o tema TT e Inovação no contexto das micro 
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e pequenas empresas (MPEs), bem como descrever o modelo de transferência de tecnologia 
utilizada pelo SEBRAE para as micro e pequenas empresas. 

De maneira geral esta é uma pesquisa qualitativa verificando a relação da realidade com o 
objeto de estudo, obtendo várias interpretações de uma análise indutiva (GIL, 2007).  

A pesquisa foi pensada para o segmento de micro e pequenas empresas (MPEs), 
considerando-o como o caracterizado na Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 (BRASIL, 
2006), em seu Artigo 3º, como aquelas empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões de reais 
anuais. 

Segundo relatório do SEBRAE (2016), os micros e pequenas empresas participam em 99% do 
total de empresas no país, fomentando a economia e gerando emprego e renda, mas 
necessitam de apoio e incentivos para promover a inovação no ambiente interno à empresa, 
pois, em sua maioria, desconhecem o mercado, o ecossistema de inovação e seus gestores 
possuem baixa escolaridade, dificultando com isso a criação de novos serviços e produtos 
dentro da própria empresa. 

A plataforma DataSebrae foi utilizada para levantamento de informações referente ao 
montante de empresas e suas características e indicadores relativo à participação da MPEs na 
economia, taxa de mortalidade e nível de escolaridade dos gestores e proprietários de micro e 
pequena empresa. 

 
REFERENCIAL TEÓRICO  

 
Abordamos os conceitos de transferência de tecnologia, micro e pequenas empresas e 
inovação tecnológica, tendo como referência artigos da base de dados de periódicos da 
CAPES. 

 

Transferência de Tecnologia 

 

Segundo Lemos (1998), a tecnologia abrange conhecimentos técnicos, especialmente aqueles 
baseados nos princípios científicos, aplicando-os em determinada atividade. 

Para Neto (1983), a transferência de tecnologia nada mais é que o deslocamento da prática 
tecnológica de uma entidade para outra através do deslocamento de um conjunto de 
conhecimento, técnicas, possuindo diversas etapas e processos. 

A transferência de tecnologia ajuda na promoção do crescimento e desenvolvimento 
econômico do país, pode ser utilizada como ferramenta que favoreça o aumento de 
produtividade, redução de custo e sustentabilidade nos negócios (NETO, 1983). 

Para que ocorra uma efetiva transferência de tecnologia é fundamental a participação de 
diferentes atores no processo de construção dessa tecnologia, dentre eles a universidade, as 
empresas e o governo. 

Normalmente, o processo de transferência de tecnologia ocorre de maneira formal e 
remunerada, no qual cada ator desempenha papéis específicos e necessários ao processo de 
transferência (NETO, 1983). 

Para Fabris (2015), a transferência de tecnologia pode ocorrer de diversas formas, ocorre 
quando há transferência pura do conhecimento, de informação, de processos, funções, 
implementação e também quando há criação de novas empresas. 
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Pensando na transferência de tecnologia voltada às MPEs, aqui abordamos o modelo utilizado 
pelo SEBRAE, em que essa transferência ocorre de maneira formal, através de consultoria, 
instrutorias e mentorias, através da transferência de Know-how dos consultores aos 
empresários e equipe, implantando modelos e construindo processos. 

Bozema (2000) define a transferência de conhecimento técnico ou tecnológico em um 
ambiente organizacional como sendo um modelo de TT. Esse modelo de transferência 
tecnológica gera impactos econômicos, sociais, culturais e pessoais nas empresas em que o 
SEBRAE atua, o Know-how envolvido nos atendimentos do SEBRAE, envolvem estudos e 
experiências, os trabalhos são desenvolvidos transferindo o conhecimento do consultor, toda 
sua expertise na solução de problemas reais das empresas, agregando valor econômico e 
financeiro nas empresas. 

 

Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e Inovação Tecnológica nas MPEs 

 

A Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, instituída pela Presidência da República e 
publicada no site do Planalto, em seu Artigo 3º, considera microempresas ou empresas de 
pequeno porte (MPE), a sociedade empresarial, a sociedade simples, a empresa individual de 
responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrados no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Merece destacar que a referida 
classificação se dá de acordo com o faturamento, conforme descrito no Quadro 1. 

 

Quadro 1  Critérios para classificação de empresas no Brasil. 

Classificação Receita Operacional Bruta Anual 
Microempreendedor Individual Menor ou igual a R$ 81 mil 
Microempresa Menor ou igual a R$ 360 mil 
Pequena Empresa Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões 
Média Empresa Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 

milhões 
Pequeno Produtor Rural Menor ou igual a R$ 4,8 milhões 
Grande Empresa Maior que R$ 300 milhões 

Fonte: Brasil (2006). 
 

De acordo com o Anuário do Trabalho nos Pequenos Negócios do SEBRAE (2016), entre 
2006 e 2016, o número de MPEs cresceu 21,9%, gerando cinco milhões de novos postos 
formais de trabalho. Em 2016, 99% dos estabelecimentos faziam parte das MPEs e eram 
responsáveis por mais da metade dos empregos com carteira de trabalho. 

O anuário do SEBRAE (2016) informa que no período de 2006 a 2016, as MPEs equivaliam a 
99% do total de empresas no país. Em Mato Grosso concentram-se 1,6% das micro e 
pequenas empresas do país. 

De acordo com o último relatório emitido pelo DataSebrae Indicadores (2014), as micro e 
pequenas empresas no ano de 2014 eram 9,45 milhões e em 2009, apenas 75,57% das 
empresas sobreviveram no mercado após 24 meses de sua abertura. 

SEBRAE (2016) afirma que a probabilidade de fechamento da empresa aumenta quando o 
empresário teve pouco tempo para planejar, não aperfeiçoa seus produtos e serviços, quando 
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não busca inovar, quando deixa de acompanhar a receita e despesa, bem como não investem 
na própria capacitação em gestão empresarial. 

Para SEBRAE (2016), os empresários desconhecem os processos inovativos da criação, da 
prototipação, da aprendizagem coletiva e colaborativa, inexiste a gestão da inovação, tão 
pouco, programa de qualificação para transformação da equipe em equipes voltadas para 
inovação, há pouco incentivo à criatividade e à criação. 

Culturalmente o erro ainda é visto com muita severidade não havendo ambientes que 
favoreçam os testes e prototipagem, e essa atitude conservadora causa um atraso na criação 
interna para aprimoramento de produtos e serviços, bem como na criação de novos processos, 
serviços e produtos. 

Os dados do SEBRAE (2016) demonstram que, na opinião dos gestores das empresas que 
encerraram suas atividades, 18% dos entrevistados concordam que faltou melhor 
planejamento do negócio. Os dados demonstram a importância da gestão organizacional na 
sobrevivência e na sustentabilidade dos negócios. 

Normalmente, o micro e pequeno empresário não possui estratégia que o possibilite participar 
de atividades fora da empresa, fazer contatos e construir redes, desconhece o ecossistema de 
inovação, pois não possui o hábito da pesquisa de informação relacionada à gestão, o 
comportamento do empresário está voltado para execução das atividades e não para criação de 
valor dentro e fora da empresa. 

O relatório do SEBRAE (2016) demonstra que para que haja crescimento e desenvolvimento 
nas empresas é necessário que o processo inovativo envolva a pesquisa básica e aplicada, o 
desenvolvimento de produto, a produção, o marketing, a distribuição, o mapeamento de 
processos e mesmo as adaptações do produto e suas melhorias, pesquisas quanto ao ciclo de 
vida dessa tecnologia e sua aceitação pelo mercado. 

Para Garcia e Calantone (2002), o ciclo de interação entre atores e variáveis ocorre tanto na 
fase de desenvolvimento da produção, quanto durante o processo de difusão, esse fluxo 
sistêmico e contínuo permite melhoria contínua e a identificação de diferentes tipos de 
inovação possibilitando que a empresa oferte ao mercado produtos melhores e amplie sua 
fatia de mercado. 

Ribeiro (2001) conceitua inovação tecnológica como a transformação do conhecimento em 
produtos, processos e serviços que possam ser colocados no mercado. Esse autor esclarece 
que é necessário um ambiente favorável a inovação, considerando os fatores sociais da 
capacidade de inovação, fatores políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais que 
estimulam ou dificultam a inovação. 

Para que haja inovação é necessário que a empresa possua uma gestão organizacional e essa 
gestão considere como prioritárias ações que ajudem no crescimento da competência técnica, 
comportamental e estratégica, favorecendo a análise de mercado, a construção de equipes e 
ambientes inovadores, que faça a construção de uma rede de contatos com alto potencial bem 
como conheça agentes e programas que possam favorecer as parcerias e possíveis 
transferências de tecnologia. 

Nesse contexto, consideramos as colocações de Druker (1994) que afirma que a administração 
é um processo operacional composto por funções como planejamento, organização, direção e 
controle, e que o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações 
futuras de decisões presentes. 
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Segundo Kotler (2000), o segredo das empresas bem sucedidas está no fato de praticarem boa 
gestão e dominarem a arte do planejamento estratégico, com isso buscar diferenciar-se no 
mercado. 

Devido à ausência de ambientes inovativos, a falta de informação e conhecimento, a pouca 
sinergia dos atores do ecossistema de inovação e a dificuldade de gestão por parte dos 
empresários torna-se importante a atuação do SEBRAE, que atende às MPEs em diferentes 
projetos voltados exclusivamente para gestão dos micros e pequenos negócios. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, de artigos relacionados 
ao tema transferência de tecnologia nas MPEs, com base no perfil das soluções 
(produtos/serviços) e publicações acadêmicas. 

 

Termos da busca 

 

A busca online por artigos foi realizada por meio de termos de interesse da pesquisa, sendo 
eles:  

 

Filtros 

 

As buscas foram realizadas no campo título e abstract, considerando apenas artigos indexados 
nas bases de periódicos da CAPES, que abordassem os termos da busca exatos, utilizando o 
operador booleano AND, nos últimos cinco anos.  

 

Base de Dados 

 

As pesquisas foram realizadas na base de dados de periódicos da CAPES, considerando que 
esta base indexa diferentes canais de publicação. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A busca retornou treze artigos e nesse resultado haviam sete artigos relacionados a MPEs, três 
relacionados a transferência de tecnologia e outros três que não possuíam referência com 
nenhum dos termos desejados.  

Os artigos relacionados a MPEs, em sua maioria, tratam do modelo de gestão e a inovação 
necessária para o crescimento da empresa. Os artigos que possuíam a transferência de 
tecnologia não estavam relacionados às MPEs. 

O Quadro 2 resume os artigos encontrados com as palavras chaves no período de 2013 a 
2018, trazendo nome do artigo, autores, periódico e ano de publicação. 
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Quadro 2  Resumo dos artigos encontrados na base de dados de periódicos da CAPES. 

   Autores Título Fonte Ano 
1  Vale, S.; Costa, F. R. Aspectos Socioeconômicos das Associações 

da Colônia de Pescadores e Aquicultores do 
Município de Apodi - RN 

HOLOS 2018 

2 Dávila, G. A.; North, 
K.; Rados Varvakis, G.; 
Da Silva, J. A. 

Aprender a crescer: como as micro e 
pequenas empresas de Santa Catarina podem 
enfrentar os desafios do crescimento 

Navus: 
Revista de Gestão e 
tecnologia 

2016 

3 Motta, K.; Luna, M.; 
Santos, J.; Romero, F. 

Excelência em Gestão como Agente 
Promotor da Competitividade nas 
MPE's/Management Promoting SME's 
Competitiveness 

HOLOS 2016 

6 De Araújo, D.; Miranda, 
L.; Vieira, L.; Ornellas, 
R. 

A responsabilidade social corporativa no 
contexto de MPES 

Revista Metropolitana  
de Sustentabilidade 

2014 

7 Bomfim, E. M. C.  Características empreendedoras associadas 
ao desempenho de micro, pequenas e médias 
EBTs do setor de TIC em Ribeirão Preto 

Gepros: Gestão da 
Produção, Operações e 
Sistemas 

2017 

8 Barboza, R. A. 
B.; Fonseca, S. 
A.; Ramalheiro, G. C. 
F. 

 O papel das políticas públicas para 
potencializar a inovação em pequenas 
empresas de base tradicional 

REGE - 
Revista de Gestão 

2017 

9 Zambanini, 
M.; Bresciani, 
L.; Roble, G.; Rosini, 
A. 

Governança e Desenvolvimento Local: 
Análise do Município de São José dos 
Campos 

Revista 
Metropolitana de Sustent
abilidade 

2018 

10 Guimarães, S. K. Internationalization Of Innovative Micro, 
Small And Medium Firms In Brazil: 
Challenges Of The New Development 
Paradigm 

Revista 
Brasileira de Ciências 
Sociais 

2018 

11 Cativelli, A.; Vianna, 
W.; Pinto, A. 

Áreas do conhecimento em que as 
universidades do Sul do Brasil possuem 
patentes concedidas 

Em Questão 2019 

12 Dos Santos, A. 
P.; Oliveira, C.; 
Sehnem, S.; Brognoli, J. 

Succession Process: A Real Estate Family 
Business Led By Women Case 
Study/Processo Sucessorio: Estudo de Caso 
em uma Organização Familiar de Pequeno 
Porte do Ramo Imobiliário Conduzida por 
Mulheres 

Revista de Gestão e Secr
etariado 

2017 

13 Da Silva, C.; Bassi, 
N.; Da Rocha, W. 

Technologies for rational water use in 
Brazilian agriculture/Tecnologias para o uso 
racional da água na agricultura brasileira 

Revista Ambiente & 
Água 

2016 
 

Fonte: Autores (2019). 

 

A partir dos artigos de TT e MPEs, estes não diretamente relacionados a transferência de 
tecnologia promovidas pelas micro e pequenas empresas, é possível perceber que ainda 
existem poucas pesquisas para esse segmento de empresas, e que a TT não é uma ferramenta 
utilizada pela estratégia empresarial. 
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Para Galegale (2016), a popularização da transferência de tecnologia poderia favorecer em 
recursos físicos, financeiros e intelectuais toda a empresa. 

Precisando desenvolver novas soluções para o setor privado e entendendo a necessidade de 
apoiar as MPEs, diferentes empresas do setor privado estão abrindo espaço às micro e 
pequenas empresas de base tecnológica para criação de espaços e programas que promovam 
soluções em diferentes áreas como energia, cosméticos, soluções tecnológicas e APPs. Dentre 
as empresas apoiadoras, Freire (2017) cita EDP Brasil, IBM, Google, Samgung Ocean, que 
investem nas MPEs com aporte financeiro e não financeiro. 

Utilizamos o trabalho do Freire (2017) como base para realizar esta pesquisa, pois, o autor 
descreve em seu artigo a identificação de programas para apoio a transferência de tecnologias 
entre grandes empresas e MPEs, realiza ainda uma categorização desses apoios e exemplifica 
instituições apoiadoras. 

Freire (2017) categoriza os apoios em primeiro, programas de aceleração ou incubação 
citando os programas InovaBra do Banco Bradesco, Oxigênio da Porto Seguro e Google 
Campus em São Paulo. Segundo os espaços de coworking e inovação citando o projeto Cubo 
do Banco Itaú, Google Campus e Samsung Ocean e, por fim, prêmios e eventos 
exemplificando o desafio Pfizer. 

Freire (2017) também demonstra que no país existem 63 empresas com 217 ações 
direcionadas a apoio a micro e pequenas empresas de base tecnológica, apoiando através de 
eventos, compartilhamento de recursos estilo espaço coworking, acesso a serviços, 
ferramentas corporativas e capacitações, apoio para desenvolvimento de novos negócios e 
oferta de investimento de risco. 

Freire (2017) exemplifica o desafio Pfizer voltado para empresas na área de saúde, onde os 
primeiros colocados recebem mentorias de três meses com executivos internacionais e 
nacionais da Pfizer. E a EDP Brasil que tem objetivo de identificar empresas inovadoras e os 
selecionados concorrem a 50 mil euros para desenvolvimento da ideia, promovendo 
intercâmbios entre Lisboa e Brasil. 

O Google Developers fornece as empresas ferramentas ou acesso a conhecimento on-line, 
orientação e formação para desenvolvimento de novos projetos de forma gratuita, 
disponibiliza espaços compartilhados para experimentação dos novos projetos. Freire (2017) 
informa que a IBM apoia as MPEs através de especialistas e permite a utilização da 
plataforma IBM Bluemix nas áreas de computação cognitivas, internet das coisas e 
blockchain. 

 

Transferência de Tecnologia aos MPEs 

 

Na relação empresa e ICT, e aqui vamos caracterizar o SEBRAE como ICT, temos uma 
relação comercial formal entre três agentes: SEBRAE, empresa e consultor.  

Essa relação entre empresa e SEBRAE nem sempre é remunerada, entretanto, entre a 
contratação do SEBRAE e Consultor contratado sempre há remuneração, os serviços 
contratados para atender as empresas são especializados voltados para base tecnológica ou 
não. 

Dentre os serviços de base tecnológica ofertados pelo SEBRAE aos MPEs citamos os projetos 
abarcados pelo Sebraetec, as soluções de design (ambiente, comunicação e produto), 
sustentabilidade (licenciamento ambiental, redução de desperdício de resíduo sólido), 
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produção e qualidade (mapeamento e melhoria de processos, gestão da qualidade) e 
desenvolvimento tecnológico/transformação digital (SEBRAE, 2019). 

Todas essas soluções são realizadas através da transferência de conhecimento entre 
demandante e demandado, e como resultados sempre há entregas conforme pactuadas nos 
contratos entre as partes. 

Para Freire (2017), as grandes empresas realizam apoio as MPEs na transferência de 
tecnologia quando colaboram fornecendo conhecimento regulatório de propriedade intelectual 
e de mercado, quando promovem aporte financeiro e econômico para desenvolvimento de 
novos produtos em conjunto ou somente como apoiadores, estrutura técnica através de 
consultoria ou transferência de know-how.  

Esta relação, proporciona que as MPEs tragam novos conhecimentos e desenvolvam novas 
tecnologias específicas e novos modelos de negócios que combinados levam as inovações 
inseridas ao mercado. 

Para Freire (2017), essa parceria entre grande empresa e MPE acontece de diferentes modos, 
sendo de curta ou longa duração, fornecendo soluções específicas até o co-desenvolvimento 
de novas tecnologias. 

As micro e pequenas empresas enfrentam várias dificuldades que as impedem de inovar de 
tornar-se competitivas e sustentáveis no mercado atual. Dentre diversos problemas, Ribeiro 
(2001) cita problemas gerenciais, baixa capacidade técnica, quadro de recursos humanos 
diminuído e com baixa escolaridade, quase sempre sem especialização e sem capacidade para 
incorporar inovações à empresa. 

Mesmo contribuindo com a economia nacional, as MPEs, possuem grande desafio quanto à 
estruturação organizacional, financeira e operacional para se tornarem competitivas no 
mercado, mantendo sua sustentabilidade na economia moderna e globalizada. 

Quando o empresário desenvolve características empreendedoras, criando a cultura da 
inovação na empresa e com seus parceiros, fazendo gestão operacional, marketing e 
financeira, tornando-se sustentáveis e competitivas, as pequenas empresas são as responsáveis 
por trazer novos conhecimentos, desenvolver tecnologias específicas e implementar novos 
modelos de negócios que, combinadas a uma estrutura adequada, podem levar a inovações de 
bens e serviços (FREIRE, 2017). 

Para SEBRAE (2016), as mudanças tecnológicas nas MPEs podem ocorrer através da 
implementação de alteração no marketing, nos processos, produtos e serviços, na 
reestruturação organizacional, na utilização de novos insumos implantando com isso 
inovações tecnológicas, que irão impactar na sustentabilidade da empresa, trazendo valores 
econômico e financeiro através das inovações realizadas e disponibilizadas ao mercado. 

Mesmo que as mudanças não sejam inéditas em termos do conhecimento universal, mas esteja 
sendo adotada pela primeira vez por esta empresa, constituirá do ponto de vista da própria 
empresa, uma inovação tecnológica (RIBEIRO, 2001). 

O programa de Agente Local de Inovação (ALI) do SEBRAE (2019), desde 2010 já 
acompanhou mais de 140 mil pequenos negócios em todo país. O programa possui o objetivo 
de promover a prática continuada da inovação, aumento da captura de valor através de 
soluções inovadoras nas MPEs. 

O programa ALI do SEBRAE (2019) transfere know-how as empresas trazendo resultados 
concretos através da redução de custos, aumento de produtividade e de receita. As soluções 
inovadoras ocorrem transversalmente num trabalho colaborativo entre diferentes 
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profissionais, o agente ALI, orientadores, consultores, gestor do SEBRAE e o ecossistema de 
inovação, como resultado tem-se soluções inovadoras (inovação em processos, inovação em 
modelos de negócios, inovação da solução atual e nova solução). 

 

CONCLUSÃO 

 

Após as pesquisas, verificou-
 

Identifica-se necessidade de direcionar as pesquisas para MPEs, pois não encontramos 
estudos de TT voltados especificamente para as micro e pequenas empresas, a maioria dos 
estudos de transferência de tecnologia tratam de questões técnicas e estruturais, ou soluções 
para empresas de grande porte. Assim, este pode ser ponto de partida para novos estudos, a 
fim de verificar se há alteração de resultados no futuro. 

A dificuldade de grande parte das MPEs é de estabelecer processos e ferramentas que 
permitam uma gestão da inovação de forma mais eficiente e que contribua para a gestão 
organizacional voltada para inovação. Elas, de forma geral, desconhecem o mercado, os 
possíveis parceiros e instituições que poderiam apoiá-las nas transformações internas de seus 
negócios. 

O SEBRAE possui importante papel na transferência de tecnologia aos MPEs, atua na 
consolidação e fortalecimento dos pequenos negócios, transferindo know-how às empresas 
através de ações como o programa ALI ou consultorias específicas. 

Portanto, como sugestão de trabalho futuro está a realização do estudo de maneira específica 
para disponibilizar aos empresários das MPEs uma trilha de inovação que demonstre os 
agentes e programas específicos para esse público, caracterizando o ecossistema de inovação 
de Mato Grosso. Assim, essa trilha poderá ajudar no estímulo a promoção da inovação 
tecnológica dentro das empresas, bem como na promoção da transferência de tecnologia. 
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APÊNDICE E - PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO E BIBLIOGRÁFICO 

PROFNIT 

 

A TRIDIMENCIONALIDADE DA POSTURA HUMANA 
 

Ribeiro, T. C. 

Stoppiglia, L. F. 

UFMT16 

 

A postura corporal humana, há muito vem sendo estudada e melhor compreendida 

pela ciência, mas ainda muito distante dos conhecimentos populares. Sabe-se que evoluímos 

da postura quadrúpede para a postura bípede, que além de gerar alterações anatômicas 

estruturais, se adaptou para produzir movimentos essenciais como: andar, correr, saltar, 

agachar, puxar, empurrar e lançar (BOYLE, 2003). 

Em séculos passados tivemos problemas de saúde advindos do excesso de movimento 

humano para atividades de sobrevivência como agricultura, pastoreio, construção, etc., 

realizados por corpos sem o devido preparo físico. Atualmente, vivemos a era da tecnologia, 

após a revolução industrial, e sofremos com o excesso de comportamento sedentário e pouca 

realização daqueles movimentos essenciais para os quais o movimento humano evoluiu para 

realizar (SANTOS e LIMA NETO, 2014). 

Como se não bastasse a entrada de automóveis, equipamentos domésticos, máquinas 

industriais e muitas outros fatores que facilitam a produção de bens duráveis e não duráveis 

para o nosso dia a dia, diminuindo consideravelmente o uso do movimento humano e 

                                                           
16 Palavras chave: Postura, Tridimensionalidade, Aspectos emocionais, Exercício Física 
Universidade Federal do Estado do Mato Grosso  UFMT 
Núcleo de Aptidão Física, Metabolismo, Esporte e Saúde - NAFIMES 
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elevando o dos conhecimentos intelectuais, o excesso de consumo destes bens e uma série de 

questões sociais como o desequilíbrio financeiro encontrado atualmente em diversos países, 

acaba levando para a população a necessidade de elevadas jornadas de trabalho afim de 

atender os elevados custos da sociedade atual. 

Com o aumento das demandas de trabalho envolvendo mais a inteligência humana do 

que esforço corporal propriamente dito, a ciência avançou também nos estudos do potencial 

cerebral e suas relações com o corpo humano. Antes de entrarmos no século XXI, os 

estudiosos da área já afirmavam que ele seria o século da mente humana (ROSE, 2006).  

Apesar dos avanços dos estudos em busca de aprofundamento dos comandos cerebrais 

nas ações do corpo humano, pouco se sabe ainda dos fatores decisivos na relação 

saúde/doença. Sabe-se que o corpo humano possui cinco sentidos comprovados, sendo o tato, 

visão e audição os três principais para o controle postural (GURFINKEL e LEVICK, 1991; 

HIRSCHFLED, 1992), de acordo com a área em torno da Área de Wernick do córtex cerebral 

(HALL, 1946). De 100% da informação sensorial que recebemos, sabe-se que apenas 1% dela 

será armazenada e, apenas pequena parcela destes 1% nós emitiremos resposta imediata. Ou 

seja, as respostas que damos aos estímulos do dia a dia estão mais relacionadas a memórias 

que já foram formadas de sensações anteriores do que atuais. 

Dos três receptores sensoriais principais, o tato mantém relação direta com a formação 

e manutenção da postura corporal humana devido o sistema proprioceptivo. Porém, cada vez 

mais os estudos comprovam grande influência do sistema vestibular e visual na relação com o 

equilíbrio físico (GOLDING, 2006).  

Com base nesta relação, acredita-se que a postura corporal humana seja apenas o 

resultado da Postura Intrapessoal, influenciada pelo Sistema Vestibular e da Postura 

Interpessoal, influenciada pelo sistema Visual, de acordo com a FIGURA I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postura Física 
Sistema Proprioceptivo 

Postura Intrapessoal 
Sistema Vestibular 

Postura Interpessoal 
Sistema Visual 



 

   
92 

 

  

Figura I  Pirâmide Postural  

 

A postura é o arranjo dos segmentos corporais avaliado em determinada 

anatômicos do organismo em função da projeção de seu centro de massa, ou seja, 

de seu centro de gravidade, considerando o menor dispêndio energético para a 

manutenção da postura ereta e equilibrada (BRUNNSTROM, 1954; GANGNET et 

al., 2003). 

Fatores como: (i) sentimentos e circunstâncias psicológicas do indivíduo, e 

(ii) exposições físico-ambientais ocorridas ao longo da vida, influenciam a 

postura, onde a adaptação a tais fatores resultam na adoção de uma boa pos tura. 

Já a má postura pode ser classificada quanto ao período de incidência: (i) 

momentânea; e (ii) estrutural . A má postura momentânea expressa o 

relacionamento entre o sentimento e/ou circunstâncias psicológicas e o arranjo 

corporal momentâneo, sem que haja alterações mecânicas permanentes na 

postura. Em contrapartida, a estrutural refere -se às alterações ósseas permanentes 

que são oriundas da manutenção da má postura momentânea e/ou de um segmento 

corporal específico fora do padrão típico de arranjo ósse o (MATOS, 2010). Os 

desvios posturais podem ser acarretados por origem genética, ocorrência de lesão 

ou manutenção de uma postura momentânea que permanece durante vários dias 

repetidamente. Esta postura repetitiva acontece com frequência no ambiente de 

trabalho levando ao aparecimento de dores e afastamento (OSTENSVIK et al., 

2009).  

Transtornos psicológicos e/ou circunstâncias psicológicas (i.e.humor) 

provocam alterações nas tensões musculares da face e na tensão do gastrocnêmio, 

podendo promover dores crônicas (Hoehn-Saric et al., 1989). Indivíduos 

diagnosticados com Desordem de Depressão Maior (DDM) apresentam postura 

depressiva, que são desalinhamentos postura is promotores de dores, tensão 

muscular e insuficiência respiratória leve. Tais sintomas tornam -se significantes 

durante os episódios de depressão e omissos durante o período de remissão 

(CANALES  et al., 2010).  

A adoção de más posturas momentâneas durante o período de trabalho 

contribui demasiadamente ao surgimento de má postura estrutural. Indivíduos 
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com índices de prejuízos elevados em função da má postura tem 

comprometimento da sua qualidade de vida e de seus familiares em fun ção da 

redução da renda per capita de sua família. No Brasil, 25% das doenças laborais 

são classificadas como osteomioarticulares, com o principal acometimento na 

região dos ombros (47%), incidindo principalmente trabalhadores com idade 

acima dos 30 anos (80%). Trabalhadores com tais acometimentos necessitam de 

inserção às atividades trabalhistas por meio de um programa de reinclusão 

laboral. Nos casos de omissão, tais afastamentos tornam-se aposentadorias por 

invalidez. Atualmente, no Brasil, 23% dos gastos da previdência social com 

aposentadorias são destinadas às compensações das aposentadorias por invalidez 

(VIANA et al., 2007). 

 

Postura Intrapessoal  Sistema Vestibular 

 

O sistema vestibular no corpo humano tem a função de regular o equilíbrio corporal. 

Ele é divido em três estruturas que contém líquidos que, ao se movimentarem durante as 

trocas de decúbitos, enviam informação ao cérebro sobre a posição espacial do corpo. Estudos 

recentes relatam que distúrbios emocionais como a ansiedade podem alterar este equilíbrio 

interno de líquidos e, em consequência, o equilíbrio corporal (PAILLARD et al., 2013).  

Nesta perspectiva, a manutenção de aspectos emocionais de forma equilibrada pode ter 

relação direta com a busca de postura eficiente no dia a dia, alivio de dores e manutenção da 

vida ativa e contribuinte na sociedade.  

 

Postura Interpessoal  Sistema Visual 

 

Já no sistema visual sabe-se que nosso cérebro só reconhece formas e cores, uma vez 

que já tenham sido apresentadas desde o nascimento. Mais um indício de que o nosso corpo 

trabalha mais com a memória para emitir respostas aos estímulos sensoriais, do que de 

estímulos atuais. Desde a infância recebemos estímulos de como deveríamos nos comportar 

na frente de outras pessoas, como nos vestir e quais reações corporais e emocionais 

deveríamos ter para garantir nossa sobrevivência. Aos nos tornarmos adultos, teremos essas 

referências visuais para colocarmos em prática quando enfrentados no dia a dia (FLAVELL et 

al., 2013).  



 

   
94 

 

A prática do exercício físico pode exemplificar nossas memórias visuais. Se na idade 

adulta um indivíduo necessitar chutar uma bola, e este nunca praticou esportes anteriormente 

ou qualquer outro movimento corporal como forma de lazer, apresentará uma dificuldade 

considerável para realiza-lo ou não o conseguirá, pois o cérebro não reconhece o movimento 

de chutar. E assim acontece com qualquer comportamento motor que precisarmos realizar 

pela primeira vez. 

Diante desta realidade, muitos dos comportamentos corporais se dão através do que 

que se apresenta para ele como valor de referência visual como as longas jornadas de 

trabalho, comportamento sedentário, poucas horas de sono e outras diversas situações que 

ocorrem no dia a dia da sociedade. 

 

Postura Corporal  Sistema Proprioceptivo 

 

Após o cérebro ter encontrado seu valor de referência emocional para equilíbrio 

intrapessoal, e de referência visual para equilíbrio interpessoal, ele encontra respostas para 

serem enviadas ao sistema proprioceptivo e arranjos corporais. Através destes valores a 

postura humana busca, dentro de uma escala de infinitas probabilidades, uma postura mais 

encurvada e tensa característica de pessoas com disfunções emocionais ou o outro extremo da 

postura relaxada característica de pessoas sem, ou com graus pequenos de disfunções 

emocionais (TROJE, 2002). 

Através de muitos estudos sobre funcionamento do corpo humano, sabe-se que toda e 

qualquer organização dos segmentos corporais são uma soma de vetores de força e 

tensegridade que estão relacionadas com leis físicas capazes de sofrerem resposta quando 

estimuladas externamente, como é o caso do exercício físico. Porém, qualquer estímulo 

sensorial tátil passará primeiramente pelo córtex cerebral, buscar os valores de referência para 

emitir qualquer reposta.  

Desta forma, o planejamento para prática de exercícios físicos demanda de uma 

avaliação física, psicológica e social aprofundada do indivíduo, afim de que o profissional 

encontre, juntamente com o praticante da modalidade, estes valores de referência da postura 

intrapessoal e interpessoal no momento, e de acordo com a vontade e entendimento do 

mesmo, possa ativar os mecanismos mentais e corporais necessários para aquisição de 

resultados saudáveis da postura corporal dentro e fora do exercício físico. 
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APÊNDICE F - PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO E BIBLIOGRÁFICO 

PROFNIT 

 

TRILHA ESTRATÉGICA DE INOVAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

 

A Trilha Estratégica de Inovação (TEI) proposta e construída na Dissertação TRILHA 

DA INOVAÇÃO: uma abordagem aplicada a micro e pequena empresa (MPE), é constituída 

de cinco pilares, sendo eles: ecossistema de Inovação de MT, pesquisa básica e aplicada, 

prestação de serviço para inovação, fontes de fomento e financiamento, e capacitação. A 

avaliação da trilha destacou que os agentes promotores da inovação no Estado de Mato 

Grosso estão descritos na TEI, que o site da trilha ficou de fácil navegabilidade e com design 

atrativo, que a linguagem empregada está simples, clara e adequada ao contexto das MPEs. 

Em se tratando de limitações, ainda que se tenha buscado a coleta de dados junto 

especialistas e empresários, tanto no momento anterior a construção da trilha quanto no 

momento de sua avaliação, o número de envolvidos esteve limitado a disponibilidade das 

pessoas em colaborar com a pesquisa. No que se refere a modelagem da trilha, ainda que se 

tenha considerado os aspectos identificados na revisão de literatura e na pesquisa de opinião 

com especialistas e empresários, a prototipação (na prática) ocorreu em uma única MPE, 

podendo ser incorporados a trilha novos itens a medida em que esta for aplicada em outras 

empresas. 

Como parte dos possíveis impactos dos resultados deste trabalho espera-se que a 

Trilha Estratégica de Inovação (TEI) contribua com a capacidade de inovação da organização, 
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com a potencialização de diferencial competitivo, com a melhoria da gestão e redução dos 

custos, com a geração de lucro e a sustentabilidade dos negócios. 

 

A TRILHA DE INOVAÇAO 

 

Após a oficina de prototipagem na empresa e considerando os levantamentos de 

opinião realizados anteriormente, foram utilizados os princípios de Mínimo Produto Viável 

(MVP), na construção da Trilha Estratégica de Inovação (TEI) aqui proposta. 

O MVP básico da TEI, conforme Figura 4, apresenta a Trilha Estratégica de Inovação 

e seus pilares como uma solução que propõe alternativas que viessem auxiliar as Micro e 

Pequenas Empresas de Mato Grosso a formatarem, reestruturarem e inovarem seus negócios, 

tornando-os mais sustentáveis e lucrativos. 

 

Figura 1  Tela Principal da Trilha Estratégica de Inovação 

 

 
Fonte: Autora (2020) 
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Dessa forma, a trilha foi construída com a seguinte estrutura principal: Ecossistema de 

Inovação de MT, pesquisa básica e aplicada, prestação de serviço para inovação, fontes de 

Fomento e Financiamento, e capacitação. Esses pilares da Trilha Estratégica de Inovação são 

apresentados a seguir. 

 Ao clicar no primeiro título da trilha (Ecossistema de Inovação de MT) é direcionado 

para a página de apresentação dos principais agentes e instituições que compõe esse 

ecossistema de inovação. A proposta é de que a trilha ao ser disponibilizada em um web 

site17, possibilite que o usuário passe o cursor sobre o ícone de cada agente e possa ser 

redirecionado ao site do agente ou haja uma caixa de mensagem sobre o tópico ou ícone. 

 

Figura 2  Janela Ecossistema de Inovação de MT 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Ao pensarmos em sistematizar e apresentar, o ecossistema de inovação preocupou-se 

em segmentar em grupos os agentes de inovação atuantes no Estado de Mato Grosso, 

conforme as seguintes dimensões: aqueles voltados para conteúdos estratégicos e inteligência 

tecnológica, como os programas Desenvolve MT e MT Criativo, extensionismo tecnológico, a 

exemplo da FINEP e Sebraetec, promoção de ambiente favorável a inovação, a exemplo dos 

                                                           
17 A trilha Estratégica de Inovação proposta na Dissertação está disponível no endereço eletrônico 
http://tei.deboraleventi.com.br/index.php/0001.  
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NITs/EITs e as IES, e promoção da inovação e sustentabilidade, a exemplo do Sebrae e Senai. 

Por estas razões entendemos que o gráfico radar apresenta os agentes de maneira visual e 

segmentada. Alguns dos atores apresentados possuem abrangência e atuação em mais de uma 

dimensão do radar. 

O pilar da TEI denominado Pesquisa Básica e Aplicada dispõe de informação ao 

usuário de quais atores do ecossistema atuam com pesquisa e algumas soluções 

disponibilizadas ao mercado pelos agentes promotores da pesquisa básica e aplicada no 

Estado de Mato Grosso. A Figura 3 apresenta os agentes e instituições promotores de 

pesquisa básica e aplicada em Mato Grosso, suas páginas apresentam suas ações e o que há 

disponível aos usuários.  

Neste pilar há um descritivo informando que as empresas que se identificam no 

estágio de pesquisa, seja ela básica e/ou aplicada, necessitam de motivação, curiosidade, 

originalidade e parceria dando subsídios para aplicações práticas, podendo gerar melhorias 

tecnológicas no seu serviço/produto, marketing e organização. Este pilar visa auxiliar as 

MPEs a superar as dificuldades para buscar e encontrar parceiros que possam ajudar em novas 

soluções aos seus negócios, em simultâneo, em que busca uma aproximação da academia com 

o mercado, visto que as ICTs geralmente possuem a demanda de realizar pesquisas. 

 

Figura 3  Janela de Apresentação dos Agentes do ecossistema de Inovação de MT relacionados ao 
desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada 
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Fonte: Autora (2020) 

 

A Figura 4 apresenta os agentes e instituições que prestam Serviços Técnicos e 

Especializados em Inovação, Protótipos e Proteção de Propriedade Intelectual. O usuário 

identificará os parceiros que podem lhe ajudar no aprimoramento ou desenvolvimento de 

novos produtos, processos e serviços, favorecendo com que essa TTCS possa dar suporte às 

MPEs para realizarem seus projetos tornando-os inovadores e competitivos. 

Nesta etapa a partir da validação, começa o processo de desenvolvimento do negócio, 

no qual será desenvolvido o plano de negócio e marketing, valoração e Transferência de 

Tecnologia, criação de equipes inovadoras, gestão da cultura de inovação, da cadeia de 

suprimentos, da qualidade e da produção. 

 

Figura 4  Janela de apresentação dos Agentes de prestação de serviço para a Inovação 
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A Figura 5 apresenta as principais Fontes de Fomento e Financiamento, com linhas de 

crédito disponíveis para a Micro e Pequena Empresa. O usuário irá identificar em que estágio 

está sua organização, sua tecnologia ou sua necessidade, neste estágio a inovação 

provavelmente já foi concluída e está pronta para ser comercializada no mercado. As linhas de 

crédito aqui apresentadas poderão alavancar o negócio, através da expansão da produção e 

ampliação da fatia de mercado. Será necessário que o usuário clique no ícone desejado e será 

redirecionado para o site do agente. 

 

Figura 5  Janela de apresentação dos principais Agentes de Fomento e Financiamento 
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Fonte: Autora (2020) 

 

A capacitação é um importante pilar da trilha, visto que aqui as pessoas precisam 

possuir papéis ativos de agentes transformadores. Neste pilar é necessário o compromisso da 

empresa e seus proprietários em propor ações que promovam a criação e manutenção de 

equipes e ambientes inovadores. É necessário o estímulo a aprendizagem continuada e 

abolição da cultura do medo relacionado aos erros. É importante a utilização de ferramentas 

de gerenciamento que favoreçam que as pessoas conheçam seus negócios e seus recursos 

(físicos, materiais, intelectuais, tangíveis e não tangíveis).  

 
Figura 6  Janela de apresentação dos Agentes do ecossistema envolvidos com Capacitação 

 
Fonte: Autora (2020) 

Após a construção da TEI, o próximo passo realizado foi a avaliação por especialistas 

e empresários incluindo à trilha as adequações e melhorias que foram propostas. 

 

AVALIAÇÃO DA TRILHA ESTRATÉGICA DE INOVAÇÃO 

 

Na avaliação aplicada neste trabalho utilizaram-se os seguintes critérios avaliativos. O 

primeiro é refere-se à avaliação ter sido realizada em dois momentos distintos, aplicada nos 

dias 08/09/2020 e 09/09/2020, utilizando dois grupos de avaliadores, o primeiro especialista 

que trabalham com inovação nas MPEs e o segundo empresários de micro e pequenas 
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empresas de Mato Grosso. A avaliação com especialistas e com empresários tiveram por 

referência as avaliações conduzidas em Selleri (2015). 

Ao total participaram dez pessoas no processo avaliativo, sendo cinco especialistas e 

cinco empresários. A avaliação foi realizada através da plataforma Zoom18, cujas reuniões de 

avaliação foram devidamente gravadas, mediante autorização dos participantes, sendo 

resguardado o sigilo dos mesmos. Ambos os grupos foram submetidos a dois grupos de 

perguntas. As primeiras perguntas eram relacionadas a qualificação do participante e o 

segundo grupo de perguntas eram relacionadas a avaliação da TEI. 

Para o grupo de especialistas as perguntas de qualificação dos participantes 

representados na Figura 7, foram as seguintes: nome completo, formação e titulação (ex. 

especialista, mestre ou outra), qual o trabalho mais relevante na área de inovação (ex. 

Consultor ALI, Gestor de programas, Técnico do Sebrae, Senac ou outra)? Qual o tempo de 

atuação na área de inovação?  E qual o tempo de atuação com MPEs? 

 

Figura 7 - Apresentação dos Especialistas avaliadores 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Com relação às perguntas referentes à avaliação da TEI, momento representado pela 

Figura 8, os especialistas responderam: A trilha apresenta os principais atores do ecossistema 

de inovação de MT? O site possui design atrativo? O site possui fácil navegação? A Trilha 

trouxe temas (sessões) e atores que podem contribuir para desenvolvimento da cultura de 

inovação nas empresas? As informações da trilha podem contribuir na capacidade de 

inovação da organização, com a potencialização de diferencial competitivo, com a melhoria 

do gerenciamento e redução dos custos, com a geração de lucro e a sustentabilidade dos 

negócios? Por último, foi solicitado que registrassem outras sugestões. 

                                                           
18 Plataforma de web conferência, disponível em https://zoom.us/. 
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Figura 8 - Avaliação da Trilha Estratégica de Inovação pelos Especialistas 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Na sistemática da avaliação os participantes se apresentaram e em seguida 

responderam às questões da avaliação da trilha. Para finalizar, registraram outras sugestões 

para melhoria da TEI. 

Na avaliação com especialistas houve a participação de cinco profissionais, com 

formação nas áreas de administração (com especialização em marketing digital e em inovação 

e empreendedorismo), arquitetura e urbanismo, engenharia, computação e gestão. 

O avaliador especialista A é administrador, especialista em marketing digital e 

gerenciamento de processos de negócios, trabalha com consultorias voltadas para inovação 

nas micro e pequenas empresas desde 2012. Em 2012 assumiu como consultor sênior o 

programa Agente Local de Inovação (ALI) enquanto credenciado ao Sebrae. O ALI é uma 

forma inovadora do Sebrae de investir na formação de novos profissionais consultores, pois: 

 

Nos últimos 10 anos, o Sebrae tem investido em uma ampla política de extensão 
tecnológica. Seu objetivo é promover a prática continuada de ações de inovação nas 
empresas de pequeno porte, por meio de uma orientação proativa, gratuita e 
personalizada, a partir da execução do Projeto Agentes Locais de Inovação (ALI). 

Em 2010, com a parceria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), o Projeto ALI passou a ter abrangência nacional e foi 
consolidado como diferencial na estratégia de competitividade dos pequenos 
negócios. Bolsistas do conselho, selecionados e capacitados pelo Sebrae, têm o 
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objetivo de acompanhar e disseminar a cultura da inovação nas empresas. Ao longo 
desse período, o ALI implementou mais de 8 mil bolsas e acompanhou mais de 165 
mil pequenos negócios. O principal objetivo do programa é promover a melhoria da 
produtividade dos pequenos negócios, a partir de ações de inovação, em produtos e 
serviços, práticas sustentáveis e digitalização. Possui como público alvo as 
microempresas e empresas de pequeno porte, dos setores de comércio e serviços. 
Como resultado esperado do acompanhamento pelo ALI tem a inovação (nova 
solução, inovação em produtos e serviços, inovação em modelo de negócios, 
inovação de processos) como meio de geração de resultados concretos para as 
empresas participantes. Eles podem ser vistos na forma de aumento de receita, 
redução de custos e crescimento da produtividade (SEBRAE, 2020, p. 1). 

 

Na sua apresentação o especialista informou que o programa ALI em Cuiabá/MT 

atendeu, aproximadamente mil MPEs. 

As contribuições e análises do avaliador especialista A, foi que é necessário prestar 

atenção a usabilidade das páginas e observar a possibilidade de retorno para a página 

principal. Considerou importante também trazer para a página principal qual o conceito de 

inovação está sendo considerado no portal, qual a base bibliográfica principal. 

O avaliador especialista B é administrador, especialista em inovação e 

empreendedorismo para negócios sustentáveis, foi agente local de inovação nos anos 2014-

2016, atendeu no período mais de 50 empresas na área de comércio varejista de materiais de 

construção. E desde então vem atendendo micro e pequenas empresas, sendo também 

consultor credenciado ao Sebrae. 

As contribuições do avaliador afirmam que o site tem oportunidade de melhorias no 

template der aos usuários que acessam pela primeira vez. Na sua visão, além 

do site ter apresentado fácil navegação o radar demonstra os atores de inovação no estado de 

interessante arrumar uma maneira de que o usuário identificasse em que momento da trilha 

 

A avaliadora especialista C é arquiteta e urbanista, foi agente local de inovação no 

período de 2017-2019 atendendo MPEs de todos os segmentos, atualmente presta assessoria e 

consultoria à micro e pequenas empresas na área de inovação e design estratégico. 

As contribuições e análises da avaliadora apresentaram que é necessário avaliar que 

talvez os usuários não estejam no mesmo nível de consciência do que se está falando, sendo 

necessário colocar uma breve explicação abaixo de cada título das sub páginas. Considerou 

também a entrega da trilha ser de muito valor, visto que conseguiu colocar em uma única 

trilha e local a apresentação dos agentes fomentadores de inovação do Estado de Mato Grosso 

e seus projetos. 
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A avaliadora especialista D é engenheira, especialista em Agente de Inovação e 

Difusão Tecnológica (AGINTEC). Foi coordenadora da área de serviços tecnológicos do 

Senai nos anos de 2007-2011. Em 2012 começou a prestar serviços ao Sebrae e participou do 

programa gestão da inovação: inovar para competir, realizando diagnósticos nas MPEs do 

Estado de Mato Grosso com objetivo de fazer levantamento do nível de maturidade de 

inovação das empresas atendidas bem como propor sugestões de implementação de inovação. 

A avaliadora especialista D (2020) declarou ter gostado do design e orientou evitar 

linguagem técnica. Frisou também a importância de estabelecer possíveis resultados para 

efetivamente percorrer a trilha de forma que o usuário se sinta estimulado a executar essa 

caminhada evolutiva de conhecimento e de implantação em suas empresas, vendo desta forma 

uma possível demonstração de ganhos. 

As dicas da avaliadora geraram insigths para possíveis melhorias no site, tais como 

sessão de dicas, provas, provas sociais, testemunhos, ex. link para case em portais 

relacionados com tarefas executáveis tipo diagnóstico de auto avaliação. 

O avaliador especialista E é português, formado em computação e gestão, especialista 

em liderança e medidas de sistema de informação e em consultoria de gestão. Ele trabalha 

com inovação desde 2005, atende como credenciado ao Sebrae MPEs de diferentes 

segmentos. 

O especialista E avaliou positivamente a evolução da trilha principalmente porque 

para percorrê-la não é necessária uma evolução temporal, ou seja, ter indicação de início e 

fim, visto que, cada empresa está em estágio e maturidade diferentes, possuindo necessidades 

diferentes, então o design proposto é oportuno porque cada usuário irá identificar em que 

momento está e qual sua real necessidade, podendo entrar em qualquer momento e quadrante 

da trilha proposta e mesmo assim o empresário consegue entender o processo na totalidade. 

Para o avaliador especi

afirmou que o conceito de inovação e terminologia utilizada talvez não seja de fácil 

entendimento pelo empresário. Sugeriu também pensar numa explicação mais amigável ao 

usuário. Além disso, informou que a trilha trouxe os agentes promotores de inovação que dão 

subsídios à transformação e conhecimento nas empresas quanto a inovação. Esta flexibilidade 

também foi abordada pela especialista D. 

Em resumo, os avaliadores especialistas disseram que os agentes promotores da 

inovação no Estado de Mato Grosso estão descritos na TEI, que o site ficou de fácil 

navegabilidade, o design está atrativo, mas há possibilidade de melhorias. Os atores 
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fomentadores de inovação do Estado possuem capacidade de contribuir no processo inovador 

das MPEs seja através de ações diretas de consultorias, fomentos e/ou instrutória. Os 

avaliadores realizaram a ressalva de cuidar para que a linguagem do site se mantenha clara, 

simples e compreensível ao leitor. Afirmaram que a Trilha Estratégica de Inovação possui 

potencial de contribuir com o despertar da capacidade de inovação às empresas, favorecendo 

que estas se apropriem das informações disponibilizadas e possam tornar-se mais sustentáveis 

em seus negócios e mais competitivas com possibilidade de inovação não somente em 

produto e serviços, mas também em marketing, processo e em suas organizações. 

Na avaliação da TEI pelas empresas, participaram cinco empresários, momento 

representado pela Figura 9, em que os participantes responderam a dois grupos de perguntas, 

sendo o primeiro grupo de perguntas sobre a qualificação dos empresários: nome completo, 

nome da empresa, segmento da atividade empresarial, quantos anos no mercado e quantos 

funcionários. 

Figura 9 - Apresentação dos Empresários avaliadores 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Em seguida os empresários responderam ao segundo grupo de perguntas relacionadas 

a avaliação da TEI, conforme representado na Figura 10: O site possui design atrativo? O site 

possui fácil navegação? A trilha trouxe temas (sessões) e atores que podem contribuir para 

desenvolvimento da cultura de inovação nas empresas? As informações da trilha podem 

contribuir na capacidade de inovação da organização, com a potencialização de diferencial 

competitivo, com a melhoria da gestão e redução dos custos, com a geração de lucro e a 

sustentabilidade dos negócios?  Outras sugestões de melhorias da TEI. 
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Figura 10 - Avaliação da Trilha Estratégica de Inovação pelos Empresários avaliadores 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Na avaliação com empresários, houve a participação de gestores de empresas do 

segmento de comércio, serviço e indústria sendo todas caracterizadas como micro e pequenas 

empresas. 

A avaliadora empresária A que atua no segmento de comércio e serviço de 

comunicação visual e placas veiculares, está no mercado há vinte e seis anos e está localizada 

em Várzea Grande/MT. A empresa possui atualmente seis colaboradores. 

A contribuição e análise da empresária A foi no sentido de afirmar que a TEI é muito 

visual, por isso ela foi direto na imagem fazendo com que demorasse algum tempo na 

identificação do quadrante para ser redirecionada. Observou também que existe um texto 

fazendo essa orientação, então sugere aumentar ou dar destaque a essa orientação para clicar 

na imagem. Além disso, reconheceu que o site é de navegação fácil e muito clara a 

linguagem. Ela se surpreendeu com a quantidade de atores que fomentam a inovação no 

Estado de Mato Grosso. 

pode retomar essa trilha na sua empresa, porque sabe que já inovou em algumas coisas e 

setores, mas há tantas outras possibilidades de inovação dentro  

(AVALIADORA EMPRESÁRIA A, 2020). 

O avaliador empresário B tem sua empresa localizada na Feira do Porto em 

Cuiabá/MT. Ele está no segmento de comércio de alimentos e na atividade empresarial desde 

2012. Possui 4 colaboradores. Na análise do empresário B a trilha é clara, objetiva e na sua 
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percepção trouxe os agentes que fomentam a inovação ao empresariado mato-grossense. A 

trilha auxiliará o usuário a identificar suas necessidades através das páginas que ficaram 

interativas e autoexplicativas. 

O avaliador empresário C é proprietário de empresa localizada em Cuiabá/MT, atua no 

segmento de conforto térmico e está no mercado há 15 anos, com 10 colaboradores diretos e 5 

indiretos terceirizados. Suas contribuições e análises identificaram que ao utilizar o celular 

com aplicativo IOS as páginas não retornam sendo necessário fechar as janelas para voltar a 

página principal. Ele solicitou a identificação se esta desconfiguração está relacionada a uma 

questão de segurança, pois isso pode dificultar a utilização por algumas pessoas. E sugeriu 

colocar por extenso Trilha Estratégica de Inovação no link do navegador. 

O avaliador empresário D é do segmento de serviço na área contábil, possui oito anos 

de mercado e está localizado em Cuiabá/MT, com cinco colaboradores. Sua contribuição e 

análise foram no sentido da dificuldade para navegação pelo Iphone, também sentiu 

dificuldade para entender que deveria clicar na imagem para ser redirecionado e não observou 

os textos orientadores nas páginas. 

A última participante, a avaliadora empresária E é proprietária de empresa no 

segmento de comércio e indústria localizada em Cuiabá/MT, está a seis anos no mercado e 

atualmente conta com seis colaboradores. A contribuição e análise da avaliadora afirmou que 

a página é intuitiva. Mesmo que o usuário não saiba o que procurar a trilha mostra e esclarece. 

A navegação é fácil e simples, os links estão todos funcionando e redirecionando as 

respectivas páginas. Informou também que a sequência proposta da TEI na imagem da página 

principal apresenta claramente as possíveis fases da inovação, seus atores e que foi uma boa 

estratégia colocar no ícone consultoria a empresa que pode ajudar os interessados. Cada ícone 

redireciona a página específica e está contém cabeçalho contextualizando o que será 

encontrado ali. Ela considerou isso como bom na sua visão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considerando as ressalvas dos especialistas quanto a linguagem e clareza da 

plataforma, foi questionado diretamente aos avaliadores empresários quanto a complexidade e 

dificuldade da linguagem nas páginas do site e do conteúdo. A fala dos empresários 

participantes foi de que a escrita dos textos no site está de fácil entendimento e esclarece 

mesmo aqueles leitores menos familiarizados com a temática. 
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Após as falas individuais foi questionado explicitamente sobre a linguagem e clareza, 

e os avaliadores empresários foram unanimes em afirmar que a linguagem está simples, clara, 

explicativa e que não deixa dúvida aos leitores do que se trata aquele tópico ou aquela página. 
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ANEXO A  Tela da Submissão do Artigo INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA: uma abordagem aplicada a micro e pequenas empresas (MPES) no 

Periódico UFBA 
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ANEXO B  Certidão de Registro ou Averbação do Artigo Tridimensionalidade da 

Postura Humana 
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ANEXO C  E-mail sobre o Registro ou Averbação do Tridimensionalidade da Postura 

Humana 

 

 

 


