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Modelo de análise

Resultados Preliminares

- A indústria calçadista do RS demonstrou, na última
década, um decréscimo na sua participação dos
valores de exportação no Brasil.

- Para manterem-se ativas e competitivas no mercado,
as empresas calçadistas gaúchas precisam modificar
suas estratégias.

- Inovação: resultado positivo comercial de alguma novidade lançada e aceita no mercado.
- As atividades de inovação podem estar tanto reunidas como espalhadas em quatro diferentes áreas da

empresa: desenvolvimento tecnológico; operação industrial; administração e gestão; marketing e vendas.
- As habilidades desenvolvidas dentro de cada área caracterizam as capacidades da empresa, sendo o

desempenho de inovação da empresa o resultado da interação das mesmas. (Figura 1)

- As quatro capacidades estão presentes na estrutura
das empresas (Tabela 1), porém com dominância de
uma sobre as demais, sugerindo o perfil da empresa.

- O traço transacional apresentou prevalência em
metade das empresas estudadas.

Empresa Capacidade 

predominante

Traço Ordem

A Operação Transação O-Tr-DTec-G

B Transação Des. Tecnológico Tr-DTec-G-O

C Gestão Operação G-O-Tr-DTec

D Des. Tecnológico Transação DTec-Tr-G-O
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- A prevalência da capacidade de transação nas empresas sugere que as mudanças resultantes em inovação
originaram-se majoritariamente dessa capacidade.

- Consolidação de marca, agregação de valor ao produto e vendas foram os itens que possivelmente
justificaram as mudanças estratégicas ocorridas nas empresas.

- Evidências sugerem que a capacidade responsável pelas mudanças resultantes em inovação da empresa está
deixando de ser a de operação, passando a ser a de transação.

- Torna-se necessário aumentar o número de empresas avaliadas para se obter resultados significativos.
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- Estudo de casos múltiplos com aplicação de questionário qualitativo estruturado a empresas do setor
calçadista. Quatro empresas foram avaliadas.

- Para isso, a presença da inovação se faz necessária
na empresa.

- O presente trabalho visa identificar as capacidades
das empresas responsáveis pelo seu desempenho
inovador.

Figura 1 - Dinâmica da inovação em diferentes setores industriais. Articulação das quatro capacidades.

Método

Discussão

Tabela 1 - Capacidades predominantes nas empresas.


