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Resumo
O pressente estudo está
e
a ser dese
envolvido em Portugal e inc
cide sobre a im
mportância da atitude inovad
dora na
sustentabilidade das empresas. Pre
etende delimitaar-se de que forma a Investigação, Desenvoolvimento & In
novação
(ID&I) são o caminh
ho a seguir pe
elas empresas para alcançarrem a sua com
mpetitividade, pilar indispenssável à
continuidade e sobre
evivência no mercado.
m
Confirrmada que seja
a esta premênc
cia, averigua-see porque motiv
vos não
aconte
ece a inovação,, que barreiras à inovação sãoo identificadas nas PMEs estud
dadas e concluii-se sobre a exiistência
ou não
o de semelhança
as nas barreirass observadas em
m outros países..
Palavrras-chave: Barrreiras à Inovação; Competitivid
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Aborrdagem In
ntrodutória
a
ue seja o mercado
m
em que operam
m, em
A urggência e rellevância dass empresas, qualquer qu
condu
uzirem proce
essos de mellhoria ou mu
udança que impliquem a sua sustentaabilidade futura é
tema
a atual. A questão
q
que se coloca a cada emp
presa é, de que forma , através de
e que
ferramentas e co
om que atitu
udes e açõess pode prom
mover esta prretensão. Ass empresas devem
d
enciar proce
essos conduc
centes à inoovação suste
entável. Estte caminho é longo e difícil
dilige
porqu
uanto os reccursos dispon
níveis, nome
eadamente os
o financeiross, são escasssos. Esta esc
cassez
de recursos avo
oluma a ne
ecessidade d
de desenvollver investim
mentos quee aportem fortes
mover cortes nas estrutturas de custtos e de acionar mercaddos de produ
utos e
retorrnos, de prom
serviçços inovadorres. Apesar do desenvoolvimento de
este esforço nada garannte que o mesmo
m
seja, por si só, su
uficiente parra conquistarr a competittividade.
Segun
ndo Porter (1998), as estratégicaas básicas conducentes
c
à competi tividade de
e uma
emprresa baseiam
m-se na liderança por cusstos, na foca
alização ou na
n diferenciaação. No priimeiro
caso, a lógica subjacente é a de qu
ue produzindo produtos mais baraatos que os
o dos
orrentes, a empresa po
ode oferecerr aos seus consumidore
c
s produtos a menor prreço e
conco
aume
entar a sua participação
o na indústrria. Todavia,, a invasão das econom
mias europeia
as por
produ
utos do oriiente e sul americanoos minorou a possibilid
dade de veencer atravé
és da
comp
pressão de custos e conssequente práática de preç
ços baixos. Quanto
Q
à foccalização co
onsiste
na co
oncentração num consum
midor particu
ular e específico. Finalmente a difereenciação, esstribase na
a oferta de um
u produto diferente
d
ao s clientes, seja ele único em qualidaade, em dessenho,
em se
erviço pós-ve
enda, ou em
m qualquer ou
utra das suass variadas ca
aracterísticass.
Em ttodo este contexto, perdura
p
às empresas, quase que
e apenas, a persecuçã
ão da
difere
enciação ressultante da prática da in
m qualquer um
u dos seus formatos), ou de
novação (em
forma
a mais abrangente, a condução de processo
os de Invesstigação, Deesenvolvimento e
Inova
ação (ID&I). Esta ampla
a necessidad
de de inova
ar, sustentando a diverrsificação que as
emprresas sentem
m, é causa e efeito da re
edução do cic
clo de vida dos
d produtoss (CVP). Pera
ante o
encurrtamento do
o CVP, intenssifica-se a ne
ecessidade de
d evitar fasses de maturridade curtass e de
ultrap
passar o decclínio, vence
endo o impe
erativo da retirada
r
do produto do mercado em
m tais
circunstâncias. É indubitável que as em
mpresas dev
vem alinhar a inovação com a sua linha
ntadora estra
atégica e os seus
s
objetivoos.
orien
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Segun
ndo a OCDE (2005), são
s
atividad
des de inov
vação, toda
as as de caaráter cienttífico,
tecno
ológico, org
ganizacional, financeiro e comerciial, incluind
do o investiimento em novo
conhe
ecimento, cujo
c
objetivo
o é a imple mentação de
d inovaçõess. Podem esstas atividad
des de
inova
ação ter um
ma base orig
ginal e inovvadora, ou ter
t como fruto, de forrma expressiiva, a
imple
ementação de
d uma inov
vação. Fazem
m parte das atividades de inovaçãoo as atividad
des de
I&D. As atividade
es de ID&I comportam
c
o conjunto do
d trabalho criativo, connduzido de forma
mática com o propósitto de alarg ar o conhe
ecimento, in
ncluindo o cconhecimento do
sistem
Home
em, cultura e sociedade, bem como a utilização
o desse conhecimento paara inventar novas
aplica
ações.
Repartem-se, seg
gundo a Cottec (2010), as atividade
es de I&D em Investigaçção fundamental,
envolvimentoo experimen
ntal. A invesstigação funddamental en
ngloba
Investigação aplicada e Dese
m o intuito de obter novos
os trrabalhos experimentais ou teóricoos levados a cabo com
conhe
ecimentos científicos
c
e técnicos acerca dos fundamentos dos facttos e fenóm
menos
obserrváveis, sem lhe estar su
ubjacente o objetivo esp
pecífico de aplicação
a
práática ou utiliização
futurra. A investtigação aplicada, por sseu lado, incorpora oss trabalhos de investig
gação,
nais, desenvvolvidos sob o propósitoo de criar novo conhecimento, direecionado parra um
origin
objettivo ou apliccação predeffinido. Quan to ao desenv
volvimento experimenta
e
al, trata-se de
d um
traba
alho sistemáttico baseado
o em trabalh
ho de investiigação e exp
perimentaçãoo e com o in
ntento
de crriar novos ou
u significativa
amente melh
horados prod
dutos, materriais ou outroos dispositivos, na
installação de novvos processo
os, sistemas ou serviços ou melhoria
as substanciaais nos existe
entes.
Para findar esta classificação
o as atividad
des de I&D podem
p
categ
gorizar-se em
m I&D intramuros
(dese
envolvidas no
o interior da
a organizaçãão) ou I&D extramuros
e
(recorrendo
(
a subcontra
atação
de en
ntidades exte
eriores à org
ganização).

Motiivação e Relevância
R
a do Estudo
o
mplitude da classificação
c
o das atividades de ID&I descrita, poode entende
er-se o
Atenttando na am
amplo
o leque de práticas
p
a de
esenvolver poor parte dass empresas que
q lhes perm
mitirão alcan
nçar a
tão d
desejada e necessária ino
ovação. As q
questões bassilares são: O que impedde as empressas de
perco
orrer este processo?
p
O que susten
nta o atrito do processo de inovaçção inibindo
o esta
engre
enagem de funcionar?
As em
mpresas preccisam de se envolver
e
em
m economias criativas, alicerçadas em
m conhecime
ento e
inova
ação, que originem bene
efícios reais para todos. Este é um caminho
c
quee deve ser trraçado
de fo
orma global, não a nível da empresaa, ou de cada
a entidade económica
e
ppor si só, mas uma
estratégia conjun
nta de cada região, de ccada setor de
e atividade, do tecido eempresarial de
d um
ações interna
acionais ecoonómicas, co
omerciais ou outras. Senndo Portugal, uma
país, de organiza
peça deste puzzlle que é a União
U
Europe
eia, deve, alliás, deve o tecido emprresarial porttuguês
procu
urar esse cam
minho conjun
nto nas suas diferentes dimensões.
d
De accordo com o Innovation Union Comp
petitivenesss Report (IUC
CR), a Uniãoo Europeia lançou
em 2
2010 o Europ
pe 2020 Strategy com o objetivo de
d conduzir a economiaa europeia a uma
econo
omia mais competitiva, sustentável e abrangente. A análise
e conduzida em Portuga
al pela
Comissão Europeia no âmbito
o deste relattório retrata
a um forte crescimento dda intensida
ade de
no período de
d 2000 a 20
009, a uma ttaxa média anual de 10,2%, situanddo-se em 200
09 em
I&D n
1,66%
% (peso das despesas no PIB). A níve
el governamental, as de
espesas em I&
&D crescera
am em
2009 situando-se
e em duzenttos e cinco milhões de
e euros. Seg
gundo o IUC
CR: “Por forrma a
aume
entar a sua competitiv
vidade econóómica atrav
vés do crescimento da produtivida
ade e
muda
ança da estrrutura das em
mpresas exp
portadoras, Portugal
P
terá
á de manterr o seu esforrço no
cresccimento das despesas em
m I&D”. Este
e é o motor do ambiciosso objetivo aauto imposto
o para
2020 de cifrar a intensidade
i
em I&D no in
%. Conforme descrito no IUCR,
ntervalo doss 2,7% a 3,3%
os cid
dadãos europ
peus, quando questionad
dos sobre ass três maiore
es prioridadees no que respeita
à ino
ovação, respo
onderam ma
assivamente:: redireciona
ar a investigação para nnovos desafio
os tais
como
o alterações climatéricas, gestão efficiente de recursos
r
e de
d energia (aapontada em
m 66%
das respostas, das
d
quais, em 38% doos casos, como a prin
ncipal prioriidade); fom
mentar
erações entrre investigad
dores (evide
enciada em 51% dos cassos, e em 255% como priimeira
coope
opção
o) e ainda atribuição de
e superiores verbas finan
nceiras à inv
vestigação (eem 60% dos casos,
c
e, como a princip
pal, em 29% das respostaas).
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Segun
ndo o Manua
al de Identifficação e Claassificação de
d Atividade
es de I&DI daa Cotec (2010), o
cresccimento das atividades de ID&I é u
um valor inq
questionávell para as em
mpresas e para
p
a
econo
omia. A glob
balização e o valor do co nhecimento obrigam a uma
u
profundaa competitiv
vidade
que afiance a permanência
p
a e sobrevivvência das empresas.
e
“A
“ necessidaade de que cada
paz de recon
nhecer, repoortar e medirr o seu esforço em ID&I é essencial para
p
o
emprresa seja cap
estab
belecimento de estratégiias, para um
ma correta av
valiação dos resultados, para a procu
ura de
incen
ntivos e ap
poios, e gen
nericamente
e, para o reposicionam
mento do PPaís no con
ntexto
intern
nacional”. Neste
N
manua
al, é ainda evidenciado
o, que Portu
ugal se pautta por uma baixa
particcipação emp
presarial no esforço de I&D e, alé
ém disso, po
or uma imaggem internacional
negattiva no que concerne
c
ao esforço de ID&I. É inadiiável intensificar esse essforço e retrratá-lo
com ffiabilidade, evitando que a imagem do País seja
a pior do que a situaçãoo real, esta última
ú
não ttão fraca, co
omo anunciad
da no IUCR.

Meto
odologia
O priimeiro passo
o levado a cabo neste estudo foi a definição dos objetivvos subjacen
ntes à
propo
osta de trabalho e a delineação da ssequência de
e atividades que sustenttam e permitem a
continuidade do mesmo. O desígnio é p
perceber, de
e forma clarra, o potenccial e a afin
nidade
al da atitude
e inovadora sobre a co mpetitividad
de e sustenttabilidade e mpresarial, assim
causa
como
o, identificarr as barreirass à inovação arrostadas pelas
p
empresas.
Deste
e modo, proccedeu-se a uma
u
revisão bibliográfica
a sobre as se
eguintes tem
máticas: inova
ação –
conce
eito, tipolog
gias, sua pe
ertinência; ccooperação e posicionamento estraatégico; e ainda,
a
barre
eiras à inovaçção. Neste contexto,
c
sem
m dúvida que
e o principall objetivo erra o de perce
eber a
interd
dependência
a da sustenttabilidade e
empresarial com
c
a toma
ada de posiçções, fomen
ntadas
pelo posicionamento estrattégico, e a necessidad
de de conduzir processsos de ID&I que
movam qualqu
uer tipologia
a de inovaçãoo.
prom
adramento te
eórico, e ap
poiada a que
estão da intterdependênncia da estra
atégia
Após este enqua
com a inovação e com a susttentabilidade
e, emerge a questão de quais as barrreiras à ino
ovação
esenvolvime
ento deste pe
ercurso capiital. Emerge a exploraçãão de barreiras já
impeditivas do de
ores e a suaa classificaçã
ão. Trata-se de investiggação de nattureza
identtificadas porr outros auto
explo
oratória (pessquisa de literatura e identificação de autore
es que versaaram sobre estas
temá
áticas), alicerçada na con
nduta de invvestigação do
ocumentada..
O passo seguinte
e (ainda em decurso) p
passa pela obtenção da validação ddestas barreiras e
ncial descob
berta de nov
vas junto daas empresas nacionais. Para esse eefeito, é lev
vado a
poten
cabo um estudo do
d tecido em
mpresarial (e
essencialmen
nte PMEs), consubstanci
c
ado num surrvey a
diverrsas PMEs id
dentificadas a partir de
e uma base
e de dados de abrangêência alargad
da no
territtório continental. A se
egmentação da amostrra firmou-se
e nos seguiintes critériios: a
dimensão da em
mpresa, a área geográficca da sede, o setor de
e atividade dde acordo com
c
a
ão 3.0 da cla
assificação nacional
n
das atividades económicas,
e
o número dee trabalhado
ores, o
revisã
volum
me de negócios e o balan
nço total. Istto permite numa
n
primeirra fase do trrabalho elencar as
barre
eiras à inovaçção e (re)cla
assificá-las.
Depois de realiza
ado este lev
vantamento,, pretende conhecer-se uma relaçãão entre rec
cursos
oníveis, insufficiências de
etetadas ou assumidas pelas empre
esas e o dessenvolvimen
nto de
dispo
proce
essos de ID&I, e co
onsequentem
mente a promoção
p
de
d
inovaçãoo conducen
nte à
suste
entabilidade estratégica das empresaas. Serão tratados os dad
dos e informaações recolh
hidas.
Chega
ados a esse ponto, dese
envolver-se- á o estudo descritivo com relato ddas caracteríísticas
das e
empresas e dos recurso
os humanos envolvidos; o estudo explicativo
e
ccom a análiise de
relações entre ass variáveis (análise das barreiras à inovação
i
e outras
o
variávveis, e da re
elação
e elas). O esstudo versarrá sobre várrios dados num mesmo espaço tem poral (cruza
ado) e
entre
com rrecurso ao método
m
misto
o.
Ao lo
ongo de todo
o este processso serão libe
c
prreliminares oobtidas e, se
empre
ertadas as conclusões
que n
necessário, revista a metodologia u
uma vez que se preten
nde que perrmita obter dados
válido
os e úteis.

Enqu
uadramen
nto Teórico
o
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do a desenvo
olver e dispoonibilizar su
uportes teóricos no âmbiito das ativiidades
A OCDE tem vind
D&I, sendo esstes o conjun
nto documen
ntal reconhe
ecido como “Frascatti
“
Faamily”. Perte
encem
de ID
a estta família o Manual de Frascatti
F
(OC
CDE 2002), que
q é uma compilação
c
dde estatístic
cas de
I&D e de definiçõ
ões e recome
endações sob
bre as mesmas e o Manua
al de Oslo (O
OCDE 2005), sendo
por ssua vez, um
ma compilaç
ção de linhaas de orienttação sobre recolha e interpretaçã
ão de
inform
mação sobre
e inovação de
e modo a pe
ermitir a sua comparação
o internacionnal.
Enqua
anto o Manu
ual de Frasca
atti da OCDE incide sobre
e I&D, o man
nual de OSLO
O da OCDE in
ntegra
e artticula I&D nos processoss de inovaçãão. Mas o que
q
represen
nta tão proppalada palav
vra? A
inova
ação é um co
onceito que tem
t
subjace
ente a criaçã
ão de valor baseada
b
no aaproveitamen
nto de
oporttunidades de mudança. “Inovaçãoo correspond
de à implementação dde uma nov
va ou
signifficativamentte melhorad
da solução p
para a emp
presa, novo produto, pprocesso, método
m
organ
nizacional ou de marke
eting, com o objetivo de reforçar a sua posiição compettitiva,
aume
entar o desempenho, ou o conhecim
mento.” Aind
da segundo o Manual de Oslo, “ O mínimo
m
reque
erido para se
er considerad
do inovação é que o produto, processso, método organizacion
nal ou
de m
marketing sejja novo ou significativam
s
horado do po
onto de vistta da empre
esa. O
mente melh
que iinclui produttos, processos e métodoos implemen
ntados pela primeira veez ou adotad
dos de
outra
as empresass” (OCDE, 2005,
2
pp 446-148). “Um produto novo ou ssignificativam
mente
melhorado só serrá implementtado quandoo for introdu
uzido no mercado. Um nnovo processso, um
o processo organizacio
onal será implementado quando colocado
novo método de marketing ou
em u
utilização pe
ela empresa
a” (OCDE, 22005, pp 47-150). A inov
vação pode evidenciar-sse em
quatrro tipologiass distintas: (1)
( inovação do produto
o; (2) inovaç
ção do proceesso; (3) ino
ovação
organ
nizacional e (4) inovação
o de marketin
ng.
Consiidera-se inovvação do pro
oduto “a inttrodução no mercado de
e novos ou ssignificativam
mente
melhorados, produtos ou se
erviços. Incllui alteraçõe
es significattivas nas su as especific
cações
nentes, mate
eriais, softw
ware incorporrado, interfa
ace com o uttilizador ou outras
o
técnicas, compon
p
caraccterísticas funcionais.” (OCDE, 20005: pp 48-156).“ As inovações do produto, podem
utilizzar novo con
nhecimento ou tecnologgias novas ou
o basearem
m-se em novvas utilizaçõ
ões ou
comb
binações de conhecimen
nto ou tecn
nologias existentes.” (O
OCDE, 2005:: pp 48,157
7). “O
desiggn faz parte
e integral do
d processoo de desenv
volvimento e impleme ntação de novos
produ
utos. No en
ntanto, o de
esign que n
não promova
a novas ou alterações significativa
as nas
funcionalidades do produto não deve sser considerrado inovaçã
ão do produuto e deverrá ser
a inovação de
e marketing ” (OCDE, 20
005: pp 48, 162).
1
“ O deesenvolvimen
nto de
considerado uma
oduto, com apenas pequ
uenas altera
ações nas suuas especific
cações
novass utilizaçõess para o pro
técnicas, é conssiderada inovação”. (OC
CDE, 2005: pp 48,159). A inovaçãoo do produtto nos
ncluir melho
orias significcativas na forma
f
da sua prestaçãão, por exe
emplo,
serviçços pode in
rapid
dez, eficiência, etc.; pod
de englobar novas funcio
onalidades no serviço; o u a introduç
ção de
novoss serviços.
Inova
ação do pro
ocesso ocorrre com “aa implemen
ntação de novos ou ssignificativam
mente
melhorados proccessos de produção
p
ou
u logística de bens ou
u serviços. Inclui alterrações
quipamentos ou software
e.” (OCDE, 2005: pp49:1 63).“Os proc
cessos
signifficativas de técnicas, eq
de produção envvolvem as té
écnicas, equ
uipamento e software usado
u
para produzir be
ens ou
os de novos métodos de produção sã
ão a impleme
entação de nnovo equipam
mento
serviçços. Exemplo
de automação numa
n
linha de produçãoo ou a imp
plementação de um dessign assistido por
putador para
a desenvolvimento de produtos (O
OCDE, 2005: pp49, 1655). “Inovações de
comp
proce
esso incluem
m métodos novos ou substancialmente melhorados paara a criaç
ção e
desen
nvolvimento de serviços. Podem e
envolver mudanças significativas noo equipame
ento e
softw
ware usado em firmas orientadas
o
p
para os serv
viços ou noss procedimeentos ou téc
cnicas
emprregues para fornecer
f
serv
viços.
A ino
ovação organ
nizacional engloba “a im
mplementação de novoss métodos oorganizaciona
ais na
práticca de negóccio, organiza
ação do trab
balho e/ou relações
r
extternas.” (OC
CDE, 2005: pp
p 51177). As inovaçõ
ões organizacionais em práticas de negócio englobam a im
mplementação de
ara organizar rotinas e p
procedimento
os para o desenvolvimennto do traballho.
novoss métodos pa
Prese
encia-se inovvação de ma
arketing com
m “a impleme
entação de novos métoddos de marketing,
envollvendo melhorias signific
cativas no de
esign do prod
duto ou emb
balagem, preeço, distribuição e
prom
moção.” (OCD
DE, 2005; pp
p 49, 149). De acordo com
c
o Manual de Oslo, esta tipolog
gia de
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inova
ação tem po
or objetivo uma maior aproximaçã
ão às necesssidades dos clientes, ab
brindo
novoss mercados, ou posicion
nando um p
produto de uma
u
firma no
n mercado, tendo por fim o
aume
ento das vendas. Destaca
a ainda que as inovaçõess de marketiing se distingguem das prráticas
corre
entes de marrketing uma vez que são inovadoras face a estas práticas vullgares e dão corpo
aos o
objetivos deffinidos pelo enquadrame
ento estraté
égico das atividades de ID&I: aumen
nto da
satisffação dos clientes, reposicionamen
nto da emprresa e/ou abertura
a
de novos merc
cados.
Parecce óbvia a permeabilid
dade das d
diferentes tipologias de
e inovação nos modelo
os de
cresccimento com o posicionamento estra tégico das organizações..
Torna
a-se importa
ante um enq
quadramentoo teórico de
esta temática
a. Segundo G
Grant (2005; p.4)
estratégia é uma temática gllobal que prooporciona co
oerência e direção às açções e decisõ
ões de
ndivíduo ou organização.
o
. O sucesso d
desta estraté
égia baseia-sse em quatroo ideias chav
ve: (1)
um in
os ob
bjetivos traççados têm de
e ser simple
es e consiste
entes a longo
o prazo; (2) deve existir uma
profu
unda compre
eensão do ambiente
a
coompetitivo; (3) ocorrer uma avaliaação objetiv
va dos
recurrsos e (4) ma
aterializar a implementa ção efetiva.
Um se
entimento de
d propósito neste percu rso carece da
d definição de valores dda organizaçã
ão, da
sua vvisão e missã
ão. Definição
o essa que sóó será frutuo
osa se vivida
a e preconiza
zada por todo
os. Os
valorres abraçad
dos por um
ma empresaa promovem
m relações cimentadaas com os seus
eholders, fom
mentam o compromisso e lealdade do capital humano e ppodem desde
e logo
stake
repre
esentar o allicerce da diferenciaçã
d
ão. A visão articula um
m olhar rea lista, credív
vel, e
atrativo futuro para a organiização. Perm
mite à lidera
ança sinalizar o ponto deesejável futu
uro da
nização. É a ponte do prresente paraa o futuro. A missão declara o intentto da organiização
organ
eaá
área de negó
ócio em que atua. Contuudo, as emprresas não viv
vem isoladass e pese emb
bora o
conhe
ecimento de
d
si messmas, é n
necessário enquadrarem-se em e conhecerem,
perm
manentementte, a sua envolvente. O modelo das
d cinco fo
orças compeetitivas de Porter
P
desve
enda o nível de competittividade e re
endibilidade da indústria pela observvação da forç
ça dos
forne
ecedores, am
meaças de entrada, aameaça dos substitutoss, poder dee comprado
ores e
rivalidade da indú
ústria. Se atentos perceb
bemos a premência da in
novação. Qu ando se obse
ervam
meaças de en
ntrada, perc
cebe-se a im
mportância das vantagens de custo e da diferenc
ciação
as am
no p
produto, eng
grandecendo
o a importâância da ino
ovação. Nom
meadamentee, a inovaçã
ão de
proce
essos e orga
anizacional pode
p
acarrettar melhoria
as na estrutu
ura de custoos, a inovaç
ção de
proce
essos, de ma
arketing ou de produto,, pode impu
ulsionar a differenciação de produto, cuja
relevvância é reconhecida. Se por ou tro lado, se
s ponderarr a ameaçaa de substitutos,
enten
ndemos nas quatro tipollogias de inoovação um meio
m
para an
nular ou reduuzir esta am
meaça.
Outra
as ferramen
ntas colocad
das à dispossição das empresas enquadra-as a nível interno e
exterrno. Salienta
a-se análise Swot, mod
delo AIDA, matriz
m
BCG, matriz ambbiental ou matriz
m
Ansofff, entre outtras. Esta últtima, posicioona a(s) linha(s) atual(aiis) de produtto com o caminho
estratégico que a empresa visa adotar.
mos a matrizz de Ansoff ((relacionand
do produto e mercado, nnovo ou atua
al), os
Quando observam
drantes, alud
dem as segu intes vias: penetração
p
de
d mercado,, desenvolvim
mento
seus quatro quad
mercado, de
esenvolvimen
nto do prod
duto e dive
ersificação. Estas linhaas condutoras ao
de m
cresccimento, no caso da pen
netração apoontam para alargamento
a
o da quota dde mercado com
c
o
produ
uto atual. Essta difusão pelo mercadoo poderá surg
gir pela conq
quista de quoota com melhores
proce
essos ou me
elhorias orga
anizacionais . Adicionalm
mente, os desenvolvime
d
entos de prroduto
podem ser resulltado de inovação de produto e os de desenvolvimentoo de mercad
do de
ação de proccesso, organiizacional ou de marketin
ng. Finalmen
nte, a diverssificação parrte da
inova
utilizzação de ino
ovação de produto, porq
quanto engloba novo prroduto e nov
ovo(s) merca
ado(s).
Todoss os eleme
entos realça
am a profiicuidade da
a inovação na evoluçãão, crescim
mento,
suste
entabilidade e competitiv
vidade das e
empresas.
As em
mpresas dos países meno
os desenvolviidos viveram
m ao longo do
os tempos aoo abrigo de algum
prote
ecionismo, mas
m têm hoje de enfren tar as força
as globais da
a competiçãoo (HADJIMAN
NOLIS,
1999)). A globalizzação dos mercados
m
e a criação de
e espaços únicos de livvre movimen
ntação
forço
ou as empressas a adapta
arem o seu p
posicionamento para garrantirem a ssua sobrevivê
ência.
Esta necessidade força-as a perseguir
p
a in
dutos, a prom
moção de pa
adrões
ntrodução de novos prod
alidade e av
vanços tecnoológicos, de uma forma geral, a perc
rcorrer a sen
nda da
superriores de qua
inova
ação. Mas estte não é um caminho fáccil ou linearr. Apesar de esta imposiçção se assem
melhar
a alggo de instin
ntivo, esta premência ccondutora à sobrevivên
ncia empressarial, não é por
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algum
mas empresa
as entendida
a ou mesmoo apercebida
a. Mesmo pa
ara quem a perceciona,, nem
semp
pre é fácil esscolher uma rota, porquaanto se depa
ara com um conjunto
c
de fatores retrrativos
do p
processo ino
ovador, que não sabe enfrentar. A preocupa
ação com o posicionam
mento
comp
petitivo redimensiona-se
e quando o espaço parra a perman
nência de toodas as emp
presas
come
eça a afunilar. Desta fo
orma, se se
er inovador era uma pre
eocupação eem momenttos de
cresccimento econ
nómico, é ho
oje uma preoocupação mu
uito maior. A pertinênci a crescente desta
preoccupação porr parte das empresas, independen
ntemente da
a sua dimennsão, é um forte
motivvador para este
e
estudo. A par do recconhecimentto da sua cap
pacidade parra ajudar o tecido
t
emprresarial a con
nhecer-se e a tomar deccisões, permitirá ainda a atuação dee várias entid
dades,
nome
eadamente regulamenta
ares ou de
e fomento empresariall, proporcioonando apoio na
eliminação ou enfraquecim
e
ento destass barreiras e ainda, no
n desenvolvvimento de
e uma
nte.
envollvente inovadora crescen
Segun
ndo Smith (2
2005), inovaç
ção é novidaade. É a cria
ação de algo novo atravéés de processsos de
apren
ndizagem ou
u conhecimento. Madrid--Guijarro et al. (2009) constataram
c
que a inova
ação é
vasta
amente reco
onhecida com
mo fator ch ave na com
mpetitividade
e das naçõess e empresa
as. As
peque
enas empressas que não abracem a iinovação na sua estratég
gia de negóccio correm o risco
de se
e tornarem não
n competittivas devido aos seus pro
odutos e proc
cessos obsoleetos. As emp
presas
inova
adoras são um
u requisito
o para uma economia dinâmica
d
e competitiva.
c
Para os me
esmos
autorres, a importtância da ino
ovação é cre
escente em resultado
r
do
o aumento daa competitiv
vidade
globa
al, redução do ciclo de
e vida dos produtos, aumento
a
da capacidadee tecnológic
ca das
emprresas e rápida alteração dos desejos dos consumiidores.
O estudo da innovação e attitude
inova
adora do teccido empresa
arial é relevvante neste contexto en
nquanto fatoor decisivo para
p
a
suste
entabilidade e sobrevivê
ência das em
mpresas. Torrna-se ainda
a mais proem
minente perrceber
quaiss os factos que
q impedem
m as empressas, mesmo após reconhecerem estaa necessidad
de, de
serem
m inovadoras. Segundo Hadjimanoliis (2003), ex
xistem fatorres ou consttrangimento
os que
inibem a inovaçã
ão: barreirass à inovaçãoo. O estudo das barreira
as à inovaçãão incide sob
bre os
er ao longo do complexo e delicado
o processo dde inovação. Estes
probllemas que podem ocorre
fatores, que colocam algum
ma obstruçãoo ou inércia
a na inovaçã
ão, denominnados barreiras à
ação podem
m surgir porr variados m
motivos. A sua identifficação e ccategorização são
inova
funda
amentais um
ma vez que permitirão criar mecanismos que diminuam a sua existê
ência,
minim
mizando-as, eliminando-as ou ainda convertendo
o-as em faciilitadores daa inovação. Para
P
a
maioria dos autores a sua categorizaçção distingue-as em ba
arreiras inteernas e exte
ernas,
03), Madrid-Guijarro et aal. (2009), Stanislawsky
S
e Olczak (20010). ConsideramHadjiimanolis (200
se intternas as ba
arreiras que nascem na e
empresa e externas
e
as barreiras
b
qu e surgem a partir
da en
nvolvente da
a empresa. Esta será taambém uma classificação assumida no decurso deste
estud
do. Segundo Madrid-Guija
arro et al. (22009), as barrreiras à inov
vação que ass PMEs espan
nholas
enfre
entam são essencialmen
e
nte o ambie
ente externo
o, os recurso
os humanos,, o risco e a sua
posiçção financeirra. Os mesm
mos autores concluíram ainda que os
o custos dee inovação afetam
mais as empresa
as de pequen
na e média dimensão e que diferen
ntes barreiraas têm diferrentes
impacctos sobre diferentes
d
tipos de inovvação. As em
mpresas do Reino
R
Unido são confron
ntadas
com três princip
pais barreira
as à inovaçãão, nomeada
amente o te
empo de dessenvolvimen
nto da
ação, a averrsão ao risco
o e o fraco conhecimen
nto do merca
ado (TOVSTIIGA e BIRSCHALL,
inova
2007)). A realidad
de alemã apo
onta como baarreiras maiss frequentess a fraca dotaação finance
eira, a
dificu
uldade na contratação de recurssos humanoss adequado
os, a buroccracia e a fraca
coope
eração entre
e empresas (TIWARI
(
e BU
USE, 2007). Da
D reflexão feita sobre aas PMEs no Chipre
C
nasce
eram as seg
guintes conc
clusões: as barreiras in
nternas maiss expressivaas são a fallta de
temp
po, inadequa
ação das ativ
vidades de I&
&D, design e teste no seio da empreesa e ainda, meios
financeiros inade
equados (HA
ADJIMANOLISS, 1999). O autor iden
ntificou aindda as barreiiras à
ação externa
as mais exp
pressivas coomo sendo: a facilidade em copiaar a inovaç
ção, a
inova
buroccracia goverrnamental, a falta de ap
poio governa
amental, a escassez
e
de recursos hum
manos
qualifficados e as políticas bancárias de cooncessão de crédito. No
o Brasil, M
Mussi e Spu
uldaro
(2008
8) estudaram
m as seguin
ntes barreiraas à inovaç
ção: o risco
o associado à especialiização
excesssiva dos reccursos humanos; a superrvalorização dos processsos de produução ou presstação
de se
erviços por parte
p
dos seus praticanttes; a limitaç
ção na dotação de recuursos finance
eiros e
huma
anos e ainda
a, a limitaçã
ão no acessoo ao mercado
o (a título de
d exemplo as concessões). A
obserrvação do te
ecido empresarial portugguês, com o objetivo de
e perceber a longevidad
de das
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emprresas, permitiu apurar as
a seguintes barreiras à inovação: o elevado cuusto económ
mico e
risco associados à inovação, a falta de fiinanciamento
o, a rigidez organizacionnal, a ausênc
cia de
recurrsos humano
os especializzados, a faltta de inform
mação sobre
e o mercadoo e tecnolog
gia, a
regullamentação governamen
g
tal e a fracaa capacidade
e de aproxim
mação ao clieente (SILVA et
e al.,
o a falta de cooperação
c
ccom centros de saber (VIIEIRA, 2007).. Segundo Nabo
2007)), bem como
(2008
8), a inovaçã
ão assume um papel rele
evante, se não
n mesmo o mais relevaante, no con
ntexto
do de
esenvolvimento económiico e social.. As empresa
as nacionais carecem, aacima de tud
do, de
uma ccultura de in
novação susttentada. Enq
quanto essa não
n acontece
er, não devee surgir admiiração
ao co
onstatar que
e a generalid
dade dos ge
estores acred
dita na impo
ortância da inovação, mas
m só
40% d
das empresa
as a praticam
m (Business Innovation Survey,
S
2008
8). O mesmoo estudo lev
vado a
cabo pela Strateg
gos Ibérica revelou
r
aind
da que para 46,7% das empresas
e
inqquiridas é muita a
importância futura da Inovaç
ção. Para 40%
%, passará a ser uma con
ndição de soobrevivência, para
% das empressas é importante e apen as 0,7% a referem como não sendo uuma priorida
ade de
12,6%
invesstimento. Em
m suma, este
e estudo dem
monstrou a necessidade
n
de trabalharr a sistematiização
novação, isto
o é, de resp
ponder ao de
esafio da ino
ovação com uma abordaagem estrutturada
da in
que permita fazzer acontece
er a inovaçção. As barrreiras à ino
ovação, de maior expre
essão,
ma foram o foco no curto
c
prazo, a falta dee uma abord
dagem
identtificadas no estudo acim
sistem
matizada, a falta de cultura nacionaal de inovação, a falta de
d recursos, falta de mé
étricas
de im
mpacto da inovação, competição
c
por recurssos dentro da organizaação, gestão
o não
orien
ntada para a inovação, dimensão doo país e me
ercado, inov
vação como trabalho de
e I&D,
os, medo do
o insucesso. A
Apesar das barreiras
b
irm
manadas a innovação perssiste e
falta de incentivo
tende
e a ser uma prática regu
ular e sistem
mática. A inov
vação tornou
u-se uma práática corrente em
Portu
ugal. De acorrdo com o Siixth Commu nity Innovattion Survey, Eurostat, 577,8% das emp
presas
portu
uguesas inovva. O Europe
ean Innovatioon Scoreboa
ard 2008 revela que Port
rtugal se enc
contra
em 2
21º lugar noss 33 países analisados,
a
cclassificado como país com
c
inovaçãoo moderada, uma
vez q
que apresen
nta uma taxa
a de crescim
mento anual do desemp
penho em innovação de 4,9%.
Globa
almente, verrificámos a melhoria
m
no desempenho
o do tecido empresarial português a nível
de in
novação. Contudo, não se pode ign
norar o factto de se eviidenciar a ddisponibilidade de
recurrsos que não é acompanh
hada pelos re
esultados ob
btidos numa comparação
c
internacional. De
acord
do com o Barómetro de Inovação (Cootec, 2010), numa análisse do posicioonamento re
elativo
de Po
otugal conta
ata-se que globalmente Portugal tem
m um desem
mpenho muitto perto da média
dos 5
52 países analisados e que, em term
mos do agregado Europa
a do Sul, Poortugal é o que
q se
encon
ntra melhor posicionado. Nas qu
uatro dimensões analisadas (conddições, recursos,
proce
essos e resultados) obserrvamos um d
decréscimo acentuado
a
qu
uando passam
mos das cond
dições
até a
aos resultad
dos. De aco
ordo com e
este baróme
etro “Portug
gal, possuinndo as cond
dições
necesssárias com vista à promoção de ID
D&I, não co
onsubstancia essas mesm
mas condiçõe
es em
outpu
uts visíveis, da
d forma ma
ais eficaz e e
eficiente.”

Resu
ultados Alc
cançados e Conclusõ
ões
É rele
evante o de
esenvolvimen
nto contínuoo de atividad
des de inova
ação como m
meio de prom
moção
da co
ompetitivida
ade e susten
ntabilidade das empresas. A rápida
a mutação ddas condiçõ
ões de
mercado e a ne
ecessidade permanente
e de update
e do tecido
o empresariial impulsiona as
envolver mec
canismos de
e inovação. Assim sendo
o, para além
m da utilidade do
emprresas a dese
plane
eamento esttratégico, é importante que este processo
p
seja
a dinâmico e interaja com
c
a
inova
ação. No esq
quema que se
e segue é ap
presentado a tracejado largo o impaacto da existtência
de in
novação contínua, que se vai refle
etindo a cad
da momento ao longo ddeste processso de
plane
eamento e po
osicionamen
nto estratégicco e melhora
ando-o. A po
onteado estãão evidenciad
das as
diverrsas tipologia
as de inovaçã
ão: organizaacionais, de processo, de
e produto e dde marketin
ng mas
agora
a não sob o ponto de vissta do efeitoo contínuo mas
m sim da possibilidade
p
de induzire
em um
repossicionamento
o.
Estess processos não devem ser pontuaais mas um
ma preocupação contínuua e sistem
mática,
confo
orme a seguir retratado:
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Ma
arketing
Orrganizacional
Pro
oduto
Pro
ocesso

Valores
Visão
Missão
do negócio

Análise
A
do
ambiente
a
externo

Análise
A
do
ambiente
a
interno

Inovação
contínua
Formula
ação de
metas e
objetivos

Formulaçãoo de
estratégiia

Im
mplementação
de estratégia

Feedback e
controlo

Figura 1 – Processo de pla
aneamento estrratégico e inova
ação (autores, adaptado
a
de Kootler).

O esq
quema acima evidencia a necessidaade do reposicionamento permanennte das empresas.
Todavvia, não só é imprescind
dível este re
eposicionamento de per si perante o mercado, como
tamb
bém da proccura ou alcance da inovaação em tod
dos os estág
gios e etapaas, sendo estta um
moto
or de toda a engrenagem
e
estratégica .
Os p
processos de
e inovação,, segundo o survey, são perceb
bidos pelas empresas como
indisp
pensáveis, são
s
retraídoss pela existtência de barreiras de diferentes tipologias que
q
as
emprresas não conseguem ou não querem
m eliminar ou
o atenuar. Esta
E
realidadde é transve
ersal a
todass as dimensõ
ões de empre
esa, áreas ge
eográficas de
d localização e setor dee atividade, o que
corro
obora a unive
ersalidade de
esta questãoo.
Ao lo
ongo da realização de
este estudo têm surgid
do algumas evidências que suporttam a
importância e re
econhecimen
nto da nece
essidade de inovar por parte do teecido empre
esarial
onal. Após a revisão bibliiográfica, faace à multipllicidade de barreiras
b
tannto externas como
nacio
intern
nas observa
adas por div
versos autore
es, toma-se
e por interessante perm
mitir às emp
presas
apressentar as sua
as convicções nesta maté
éria. Este prrocesso teve sempre subjjacente a ide
eia de
que n
não se deve influenciar as
a empresas mostrando-lhes as barre
eiras que eraam de forma
a mais
geral aceites porr várias emp
presas, mas sim, deixá--las identific
car as suas barreiras. Com
C
o
ósito de resp
ponder a estta primeira necessidade
e criou-se o survey, ond e se privileg
giou a
propó
separração das ba
arreiras em internas e e
externas, seg
guindo a classificação ussada pela maioria
m
dos a
autores. A prrimeira parte
e do survey, descritiva da empresa, permite
p
caraacterizá-la quanto
q
à sua
a dimensão, localização geográfica e setor de attividade em que opera. Para dimensionar
as em
mpresas reco
orre-se aos critérios
c
pre
esentes na re
ecomendação comunitárria atrás referida,
nome
eadamente o número de empregadoss, o volume de negócios e o seu balaanço total. Depois
D
de re
ecolhidas esstas características da e
oi pedido àss mesmas q ue indicasse
em se
empresa, fo
consideram que a empresa tem
t
uma atiitude inovad
dora ou não e quais os fatores (inte
ernos,
bos) que consideram com
mo sendo os principais responsáveis
r
pela inexisttência
exterrnos ou amb
de m
mais inovaçã
ão. Foi-lhes ainda soliccitado que indicassem quais os faatores internos e
exterrnos à emprresa que difiicultam a in
novação e, por
p fim, dessses dois gruupos quais os
o que
consideram serem
m mais facilm
mente ultrap
passáveis.
ealçar que com
c
este estudo preten
nde conhecer-se as características, comportame
entos,
De re
atitud
des e barre
eiras enfrenttadas pelas empresas. Segundo a Recomendaação da Com
missão
Europ
peia 2003/36
61/CE de 6 de maio de
e 2003, no artº1º,
a
uma empresa
e
é qqualquer enttidade
que, independen
ntemente da
a sua form a jurídica, exerce uma atividade económica
a. São
consideradas com
mo tal as que exercem u
uma atividad
de artesanal ou outras aatividades a título
miliar, as soc
ciedades de p
pessoas ou as
a associaçõe
es que exerccem regularm
mente
indiviidual ou fam
uma a
atividade ecconómica. Ass respostas oobtidas, até ao
a momento, totalizam ttrinta e cinc
co.
As em
mpresas que aderiram a este desafi o apresentam atributos muito diverrsificados. No que
respe
eita ao distrito de orige
em, até agorra, as empre
esas provêm de Braga, Bragança, Lisboa,
Porto
o e Viana do
d Castelo. Quanto à aatividade eco
onómica que desenvolvvem, vai de
esde a
cultura de frutos, tratamento de águass residuais, transformaç
ção, construução de ediffícios,
ércio por gro
osso, comérc
cio a retalhoo, fornecimento de refeições, arrenddamento de bens,
comé
consu
ultoria, ativiidades assoc
ciativas, segguros não viida e educa
ação. Quantoo à dimensã
ão, as
emprresas distribuem-se entrre micros (449%), peque
enas (29%), médias
m
(14%
%) e grandess (9%)
emprresas. O volu
ume de negó
ócios e o ballanço total são
s muito diversificados . Das resposstas já
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obtid
das, dezoito (48,5%) da
as empresas consideram
m que a em
mpresa não ttem uma atitude
inova
adora, enqu
uanto deza
assete (51,55%) assume
em uma postura
p
inoovadora. Quando
Q
confrrontadas com
m quais os fa
atores que aas impedem de ser maiss inovadorass, 40% consid
deram
que sse deve a fatores
f
interrnos, 14,3% a externos e 45,7% qu
ue resulta dda combinação de
fatores internos e externoss. Perante a questão sobre
s
quais destes fatoores (internos ou
eram mais facilmente
f
e
elimináveis/u
ultrapassáve
eis 71,43% inndica as barrreiras
exterrnos) conside
intern
nas, 20% as barreiras
b
extternas e os rrestantes 8,5
57% não conssegue definirr.
No q
que concerne
e às barreirras identificcadas a níve
el interno destacam-se a juventude das
ups), a redu
uzida dimenssão da emprresa, a falta
a de notorieedade no me
ercado
emprresas (start-u
inibin
ndo a inovaçção, a sua estrutura
e
fam
miliar, a fallta de dinam
mismo, a redduzida cultu
ura de
assun
nção de risscos, a organização b
burocrática e conserv
vadora, o nnível etário
o dos
administradores e funcionárrios e a di ficuldade em
e mobilizar a gestão de topo para
p
a
o em inovaçãão. Evidenciia-se ainda a indisponibbilidade de tempo
t
necesssidade de investimento
dos rresponsáveiss em virtud
de de prete
erirem esta atividade face
f
à(s) suua(s) ativida
ade(s)
profisssional(is) principal(is), a incompattibilidade ou
u diferença de objetivoos de longo prazo
entre
e detentoress de capital e a crençaa de que o posicionamen
p
nto que detêêm no merc
cado é
confo
ortável pelo que não irro
ompe a necesssidade de in
novar.
Além destas, figu
uram os proc
cedimentos m
muito cimentados, a aco
omodação a ttarefas rotin
neiras,
nvestir em n
novas tecnollogias, a má
á capacidadee de comando ou
o recceio da liderança em in
lidera
ança, o perffil do empre
esário, a riggidez da esttrutura de decisão,
d
o rrisco dos pro
ojetos
inova
adores, assim
m como a difficuldade na criação de um
u ambiente
e interno favvorável à ino
ovação
(por exemplo, mediante
m
a formação
f
doos recursos humanos)
h
ou
u a falta dee disseminação de
ando ao cap ital humano são apontad
dos como crííticos os seguintes
cultura de inovaçção. Respeita
d forma con
njunta: a ba
aixa qualific
cação da mãão de obra, a sua
fatores isolados ou agindo de
a motivação e a reduzida
a propensão à inovação, resultante em
e determinnadas situaçõ
ões da
fraca
inexisstência de in
ncentivos mo
onetários ou de outro género.
Para além destess foram aind
da indicadoss o elevado peso do custo da inovaçção no volum
me de
negóccios, a área de atividade
e da empresaa, a insuficiê
ência de recursos de tem
mpo e dinheiiro, as
fraca
as infraestruturas, o esp
paço físico llimitado, oss equipamen
ntos e proceessos tecnoló
ógicos
existe
entes, o tem
mpo de produ
ução e montaagem após o desenvolvim
mento e a deescontinuida
ade do
proce
esso produtivo para te
estar novoss produtos. De consoliidar a trannsversalidade
e dos
consttrangimentoss de tesouraria.
As ba
arreiras externas aponttadas são o conservado
orismo e a instabilidadee do merca
ado; a
dimensão do merrcado; a concentração e mpresarial da
d atividade; imagem exxterna do settor de
dade; a crise
e global; a contenção
c
e redução de
e custos; a dificuldade
d
dde implemen
ntação
ativid
de no
ovos produto
os; a carga fiscal;
f
a difi culdade de desenvolvim
mento de novvos produtoss e de
expan
nsão para no
ovos mercados; o tempoo de espera no
n abastecim
mento; a forrte volatilida
ade do
preço
o de aquisiçã
ão da matérria prima; a inexistência
a de apoios financeiros;
f
a falta de apoios
a
instittucionais e a insuficiente
e divulgaçãoo e acesso à informação sobre os meesmos; as políticas
de co
oncessão de
e crédito; a inadequaçãoo da legisla
ação; a elevada burocraacia; a lentidão e
ineficcácia da justtiça; a totall dependênc ia da empre
esa, a nível de inovaçãoo tecnológica
a e de
produ
uto, do seu fornecedor; a inércia d
de inovação das empresas pares e a inadequaç
ção do
capittal humano disponível;
d
padrões
p
cultturais da po
opulação nac
cional e a reeduzida inte
eração
e universidad
des e empressas.
entre
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