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RESUMO
FERRAS, R. A. R. Capacidade de inovação das cervejarias artesanais do Sul do Brasil.
2018.87 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Universidade Estadual do
Centro Oeste, Guarapuava, 2018.
Este estudo foi desenvolvido a partir da visão de capacidade de inovação, vinda da capacidade
dinâmica. Para realização da pesquisa, usou-se o Modelo de Capacidade de Inovação de
Lawson e Samson (2001) como base, o qual estuda a capacidade de inovação e sete fatores
relacionados a ela e que podem influenciar a inovação das empresas. O ramo de estudo foi o
mercado cervejeiro artesanal, visto que se destaca pelas novidades que vem apresentando
através da criação de produtos diferenciados como cervejas e chopps artesanais, com aroma e
sabor diferenciado. Assim, este estudo teve como objetivo geral analisar a relação dos fatores
do modelo de capacidade de inovação de Lawson e Samson (2001), com a capacidade de
inovação das cervejarias artesanais localizadas no Sul do Brasil. Para este fim, foi utilizada da
metodologia quantitativa. A pesquisa foi realizada através do método survey com utilização da
escala likert 5 pontos. Como instrumento de pesquisa, foi utilizado o instrumento criado por
Valladares (2012), com algumas adaptações à realidade cervejeira que seria estudada. De 287
cervejarias que receberam a pesquisa, 22 retornaram as repostas. A pesquisa foi enviada para as
cervejarias localizadas nos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para a
realização das análises foi utilizado o software SPSS. Através da análise descritiva pode-se
descrever o perfil das cervejarias estudadas e comprovar que a inovação está presente nas
cervejarias, na criação de novos produtos artesanais com sabores e aromas diferenciados. As
análises estatísticas demonstraram a concordância das empresas nos fatores que questionavam
a capacidade de inovação e a aplicação dos sete fatores do modelo estudado. A análise de Alfa
de Cronbach confirmou a confiabilidade dos dados. A análise de correlação não paramétrica de
Kendal comprovou a relação dos fatores do modelo de capacidade de inovação estudado,
possibilitando a análise da relação destes fatores com a inovação desenvolvida pelas
cervejarias. As respostas apresentaram diversas concordâncias em itens que questionavam os
fatores potencializadores da inovação. Conclui-se que as empresas possuem capacidade de
inovação, visto que procuram se adaptar ao ambiente através de novos experimentos. Para isso,
inserem a inovação no seu planejamento estratégico e investem em conhecimento interno e
externo, inteligência organizacional, na criatividade da empresa, proporcionando estrutura e
cultura favorável à inovação. Buscam desenvolver suas inovações com a utilização de
tecnologia, porém em proporção menor que os demais fatores. A aplicabilidade deste trabalho
se comprovou a partir do momento em que as cervejarias estudadas solicitaram acesso aos
resultados, visando utilizar os resultados para identificar oportunidades de melhoria. A
inovatividade da dissertação se dá ao passo que estuda um mercado totalmente inovador,
procurando entender sua realidade através de um modelo teórico.
Palavras-chave: Inovação. Capacidade de inovação. Cervejarias artesanais.

ABSTRACT
FERRAS, R. A. R. Capacity of innovation of the craft breweries of the South of Brazil.
2018.87 f. Dissertation (Professional Master in Administration) – Universidade Estadual do
Centro Oeste, Guarapuava, 2018.
This study was developed from the point of view of innovation capacity, coming from the
dynamic capacity. The research was based on the model of innovation capacity of Lawson
and Samson (2001) who studies the capacity of innovation and seven factors related to it and
that can influence the innovation of companies. The chosen field of study was the craft
brewing market, seen that it stands by the news that has been showing through the creation of
differentiated products such as beers and craft chopps with distinctive aroma and flavor. Thus,
this study had as general objective to analyze the factors relationship of the model of
innovation capacity of Lawson and Samson (2001) with the innovative capacity of craft
breweries located in the South of Brazil. For this purpose, it was used the quantitative
methodology. The research was conducted through the survey method using the likert scale 5
point. As a research instrument, it was used the instrument created by Valladares (2012) with
some adaptations to the fact that brewer would be studied. Of 287 breweries that received the
survey, 22 responses returned. The survey was sent to the breweries located in the States of
Paraná, Rio Grande do Sul and Santa Catarina. SPSS software was used to perform the
analyzes. Through the descriptive analysis it is possible to describe the profile of the
breweries studied and prove that the innovation is present in the breweries by the creation of
new craft products with different flavors and aromas. The statistical analysis showed a
concordance of the companies in the factors that questioned the capacity of innovation and the
application of the seven factors of the model studied. The Cronbach's Alpha analysis
confirmed the reliability of the data. The analysis of non-parametric correlation of Kendal
proved the relationship of factors of the model of innovation capacity studied allowing the
analysis of the relationship between these factors with the innovation developed by breweries.
The responses present several concordances in items that questioned the factors that potentiate
the innovation. It is concluded that companies have a capacity for innovation because they
seek to adapt to the environment through new experiments. For this, they insert the innovation
in their strategic planning and invest in internal and external knowledge, organizational
intelligence, in the creativity of the company, providing structure and culture favorable to
innovation. They seek to develop their innovations with the use of technology, but in a
smaller proportion than other factors. The applicability of this study was proven from the
moment that the breweries studied requested access to the results in order to use the results to
identify opportunities for improvement. The innovativeness of the dissertation comes as it
studies a totally innovative market, seeking to understand their reality through a theoretical
model.
Keywords: Innovation. Ability to innovate. Craft breweries.

RESUMEN
FERRAS, R. A. R. Capacidad de innovación de las cervecerías artesanales del Sur de
Brasil. 2018.87 f. Disertación (Maestría Profesional en Administración) - Universidad Estatal
del Centro Oeste, Guarapuava, 2018.
Este estudio fue desarrollado a partir de la visión de capacidad de innovación, proveniente de
la capacidad dinámica. Para la realización de la investigación, se basó en el Modelo de
Capacidad de Innovación de Lawson y Samson (2001), el cual estudia la capacidad de
innovación y siete factores relacionados a ella y que pueden influir en la innovación de las
empresas. La esfera de estudio fue el mercado cervecero artesanal, ya que se destaca por las
novedades que viene presentando a través de la creación de productos diferenciados como
cervezas y chopps artesanales con aroma y sabor diferenciado. Así, este estudio tuvo como
objetivo general analizar la relación de los factores del modelo de capacidad de innovación de
Lawson y Samson (2001) con la capacidad de innovación de las cervecerías artesanales
localizadas en el Sur de Brasil. Para este fin, se utilizó la metodología cuantitativa.
La investigación fue realizada a través del método survey con la utilización de la escala likert
5 puntos. Como instrumento de investigación fue utilizado el instrumento creado por
Valladares (2012) con algunas adaptaciones a la realidad cervecera que sería estudiada. De
287 cervecerías que recibieron la investigación regresaron 22 repuestas. La investigación fue
enviada a las cervecerías ubicadas en los estados de Paraná, Rio Grande do Sul y Santa
Catarina. Para la realización de los análisis se utilizó el software SPSS. A través del análisis
descriptivo se puede describir el perfil de las cervecerías estudiadas y comprobar que la
innovación está presente en las cervecerías en la creación nuevos productos artesanales con
sabores y aromas diferenciados. Los análisis estadísticos demostraron la concordancia de las
empresas en los factores que cuestionaban la capacidad de innovación y la aplicación de los
siete factores del modelo estudiado. El análisis de Alfa de Cronbach confirmó la
confiabilidad de los datos. El análisis de correlación no paramétrica de Kendal comprobó la
relación de los factores del modelo de capacidad de innovación estudiado, posibilitando el
análisis de la relación de estos factores con la innovación desarrollada por las cervecerías. Las
respuestas presentaron diversas concordancias en ítems que cuestionaban los factores
potencializadores de la innovación. Se concluye que las empresas poseen capacidad de
innovación ya que buscan adaptarse al ambiente a través de nuevos experimentos. Para ello,
inserta la innovación en su planificación estratégica e invierte en conocimiento interno y
externo, inteligencia organizacional, en la creatividad de la empresa, proporcionando
estructura y cultura favorable a la innovación. Buscan desarrollar sus innovaciones con la
utilización de tecnología, pero en proporción menor que los demás factores. La aplicabilidad
de este trabajo se comprobó a partir del momento en que las cervecerías estudiadas solicitaron
acceso a los resultados para utilizar los resultados para identificar oportunidades de mejora.
La innovación de la disertación se da al paso que estudia un mercado totalmente innovador,
buscando entender su realidad a través de un modelo teórico.
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1. INTRODUÇÃO
Diferenciais e novos atrativos estão cada vez mais presentes no mercado, o que torna
os clientes mais exigentes, sendo a variedade fator diferencial na hora da compra.
Buscando atender esta necessidade de mercado, as empresas utilizam a inovação para
diferenciar-se e oferecer a diversidade que os clientes esperam. Para isso, tendem a buscar
novos conhecimentos e desenvolver sua capacidade inovadora, através de novos equipamentos,
insumos e relacionamentos que, de alguma forma, agreguem valor para seu produto ou serviço.
O ramo cervejeiro vem se destacando como um dos setores que busca a inovação,
procurando oferecer a diversidade exigida pelo mercado, apostando em novas receitas
artesanais e diferenciadas. Assim, atendem a todos os gostos, até mesmo os mais inusitados.
Além da cerveja tradicional, as cervejarias vêm inovando em aromas e sabores, que exploram e
agradam o paladar dos clientes que buscam por produtos diferenciais.
De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (SINDICERV, 2017), o
Brasil é o 4º país em destaque no consumo de cerveja (10,4 bilhões de litros/ano), perdendo
apenas para China (35 bilhões litros/ano), Estados Unidos (23,6 bilhões litro/ano) e Alemanha
(10,7 bilhões/ano). Com relação à produção de cerveja, o país se destaca como o 3º maior
produtor da bebida, perdendo apenas para China e Estados Unidos (FREITAS, 2015).
Atualmente, o Paraná possui 39 cervejarias associadas à Associação das Microcervejarias do
Paraná (PROCERVA, 2017).
Nos últimos 150 anos o consumo e a produção de cervejas vêm se tornando
expressivos entre as bebidas alcoólicas. Esse reposicionamento da bebida pode ser justificado
por aumento do poder aquisitivo da população, surgimento de cervejas populares e indústrias
regionais; além de uma melhor comunicação referente ao produto e utilização de ferramentas
de marketing, crescimento do mercado de cervejas premium/especiais e substituição do
consumo de destilados relacionados à aguardente por cerveja (FREITAS. 2015).
O grande consumo da bebida produzida a partir do malte incentiva os cervejeiros a
trabalharem com diferenciais e assim nascem os cervejeiros artesanais. Estes podem ser tanto
donos de cervejarias como produtores caseiros, que utilizam da produção de cervejas como
hobby; estas geralmente são produzidas em baixa escala, aproximadamente 6 milhões de barris
por ano (CERVIERI JUNIOR et al, 2014).
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Mudanças de mercado como essa, em busca de inovação e produtos diferenciados,
podem estar associadas a uma força do ambiente, que pode ser caracterizada como
oportunidade de negócio, por criatividade ou em busca de comportamentos ou práticas
satisfatórios (WINTER, 2003). As mudanças podem ser relacionadas ainda, à capacidade
dinâmica da empresa. De acordo com Teece e Pisano (1994), as capacidades dinâmicas são um
subconjunto de competências e capacidades que permitem à empresa responder às mudanças de
acordo com as circunstâncias de mercado. Elas permitem a criação de novos produtos,
processos ou novo posicionamento.
Veiga et al. (2014) complementam que a capacidade dinâmica é composta por três
abordagens, sendo estas: a capacidade adaptativa, capacidade de absorção e a capacidade de
inovação. Neste estudo, o foco se encontra na capacidade da inovação relacionada à realidade
das cervejarias. Para isso, será utilizado como base o Modelo de Capacidade de Inovação de
Lawson e Samson (2001).
A capacidade de inovação é definida por Lawson e Samson (2001) como uma
habilidade que a empresa possui em extrair o conhecimento das atividades e recursos internos
(Mainstream) e das interfaces com seus clientes (Newstream). De acordo com esse modelo,
com a integração dessas duas atividades, a organização consegue alavancar sua visão,
estratégia, competências, inteligência organizacional, criatividade, ideias, estrutura e sistema
organizacional e, consequentemente, a sua estratégia competitiva.
Essa ideia dos autores nos remete que a capacidade de inovação está ligada à utilização
de recursos e relacionamentos internos para desenvolver algo novo, seja um produto ou serviço.
Isso quer dizer que, a partir do momento em que a empresa está ampliando sua visão e
estratégia inovativa e utiliza de suas competências, equipamentos, criatividade e
relacionamentos para aumentar a sua competitividade, ela está colocando em prática a sua
capacidade de inovação. Assim, a utilização desses recursos pode resultar em algo novo no
mercado, seja um produto ou mudanças de processo.
De acordo com o Manual de Oslo (OECD, 1997), a inovação tecnológica pode estar
relacionada a inovações em produtos (bens e serviços) e/ou processos novos e
significativamente melhorados. A inovação tecnológica relacionada a produto diz respeito à
implantação e comercialização de produtos com características de desempenho aprimorado, de
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modo que oferece ao consumidor algo novo. A inovação tecnológica está voltada para a
implantação/comercialização de um produto com características aprimoradas. A inovação de
produto tecnológico é a implantação de métodos de produção ou comercialização
significativamente aprimorada. A inovação pode trabalhar com a mudança de equipamento,
recursos humanos, métodos de trabalho ou a combinação de todos esses itens (OECD, 1997).
No ramo cervejeiro a inovação tecnológica é encontrada durante os processos de produção de
cerveja, onde são experimentadas novas receitas com novos ingredientes, gerando produtos
diferenciados que oferecem atrativos para os consumidores, como diferentes sabores e aromas.
As inovações são desenvolvidas com base na capacidade que existe em inovar, a qual
pode ser alimentada por diversos fatores, como novos equipamentos, novos conhecimentos,
relacionamentos internos e externos, entre outros. A capacidade de inovação dos cervejeiros
artesanais vem sendo incentivada por diversas formas, como cervejarias experimentais, cursos
e associações. As cervejarias experimentais oferecem espaço, equipamentos e assessorias para
a criação das novas receitas, além de fornecerem troca de experiências durante a produção das
bebidas.
A diversidade de opções de formações e aperfeiçoamento no ramo cervejeiro, em
especial no setor de cervejas artesanais que possuem inovações em suas receitas, também vem
se destacando. Hoje, são oferecidos cursos de formação, graduações e especializações para
cervejeiros, com intuito de desenvolvê-los e prepará-los para produção de produtos com
diferentes características.
A região Sul, foco deste estudo, se destaca quanto ao número de cervejarias artesanais.
De acordo com Cervieri Junior et al. (2014), os Estados Rio Grande do Sul e Santa Catarina
estão entre os três que mais possuem empreendimentos de produção de cervejas especiais.
No Paraná, a existência de associações direcionadas aos cervejeiros também
estimulam a troca de experiências, disseminação da cultura cervejeira, promoção de cursos,
treinamentos, palestras e encontros de âmbito nacional e internacional. Os cervejeiros podem se
associar à Associação dos Cervejeiros Artesanais Paranaenses (ACERVA), que é destinada
tanto a cervejeiros profissionais como a cervejeiros caseiros.
Outra incentivadora é a Associação das Microcervejarias do Paraná (PROCERVA). A
PROCERVA procura promover capacitações voltadas ao setor cervejeiro, através de
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realizações de reuniões, estudos, debates, cursos, seminários, encontros e congressos, além de
buscar a integração entre as cervejarias (PROCERVA, 2017).
Possuindo o mesmo foco, o Estado do Rio Grande do Sul também possui a Associação
dos Cervejeiros Artesanais do Rio Grande do Sul, conhecida como ACERVA Gaúcha; assim
como o Paraná, também possui a Associação Gaúcha de Microcervejarias (AGM). Em Santa
Catarina os cervejeiros contam com o apoio da ACERVA Catarinense e da Associação das
Microcervejaria Artesanais de Santa Catarina (ACASC).
Fatores como os acima citados são incentivadores à capacidade de inovação de
cervejarias artesanais. Percebe-se que tais inovações podem ser geradas por diversos fatores,
sejam como estrutura adequada, equipamentos, criatividade, incentivos externos, rede de
relacionamentos, como também por outros fatores que auxiliam na criação de novas receitas e
ofertas de novos produtos. Com isso, o problema de pesquisa deste estudo indaga: Como os
fatores do modelo da Capacidade de Inovação de Lawson e Samson (2001) se relacionam
com a capacidade de inovação das cervejarias artesanais localizadas no Sul do Brasil?
A partir desse questionamento, o trabalho procurou abordar o setor cervejeiro
artesanal e a sua capacidade de inovação, buscando com o objetivo geral da pesquisa,
Analisar a relação dos fatores do modelo de capacidade de inovação de Lawson e Sul do
Brasil.
Para alcançar o objetivo geral, a pesquisa possuía os seguintes objetivos específicos:
Objetivo 1. Realizar análise descritiva das cervejarias estudadas.
Objetivo 2. Mensurar a capacidade de inovação das cervejarias artesanais localizadas
no Sul.
Objetivo 3. Mensurar os fatores do modelo de capacidade de capacidade de inovação
do Modelo de Lawson e Samson (2001), na realidade das cervejarias do Sul.
Objetivo 4. Relacionar os fatores do modelo de capacidade de inovação de Lawson e
Samson (2001), presentes nas cervejarias estudadas, com sua capacidade de inovação.
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1.1. JUSTIFICATIVA
O interesse pelo setor cervejeiro nasce devido ao destaque que este vem ganhando no
setor da inovação com a diversidade de novos produtos. O setor vem se fortalecendo por meio
das inovações nos produtos contida na diversidade de sabores e aromas oferecidos.
Conforme destaca a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CERVBRASIL,
2017), a indústria de cerveja, desde a agricultura até ao varejo, está diretamente conectada com
o progresso do país, visto que o setor cervejeiro corresponde por 2% do PIB brasileiro. De
acordo com a PROCERVA (2017), o Estado paranaense vem se consolidando como referência
na produção de cervejas. No ano de 2016 a representatividade paranaense se destacou em
concursos nacionais de cervejistas.
1.1.1. Contribuição Teórica e Prática
Para o desenvolvimento desta dissertação, será adotada como conceito chave, a
capacidade de inovação definida por Wang e Ahmed (2007), que se refere à capacidade que a
empresa possui para desenvolver novos produtos ou mercados, alinhando sua orientação
estratégica inovadora com comportamentos e processos inovadores. Na visão dos autores, a
capacidade inovadora explica as ligações entre recursos e as capacidades da empresa
relacionadas ao mercado.
Wang e Ahmed (2007) destacam que diversas pesquisas enfatizam diferentes
combinações de dimensões da inovação, as quais se dividem em desenvolvimento de novos
produtos, novos métodos de produção, novos serviços e novos mercados. Os autores justificam
que o estudo dessas dimensões da inovação se torna importante, pois contribui com a avaliação
da inovação global, fator componente da dinâmica de construção de capacidades.
A verificação de tais fatores na realidade cervejeira contribuirá para o meio acadêmico
trazendo análises e mais uma vez comprovando a relação desses fatores com a capacidade de
inovação e como ela se dá no mercado cervejeiro artesanal.
Partindo dos conceitos citados acima, que entendem a capacidade de inovação como a
capacidade da empresa alinhar diversos fatores, como comportamentos e processos para
desenvolver a inovação, chega-se ao modelo de capacidade de inovação de Lawson e Samson
(2001), o qual relaciona possíveis fatores que podem estar associados ao desenvolvimento da
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capacidade de inovação da empresa.
Assim, instigou-se o desejo de pesquisar a dimensão de inovação em novos produtos
no ramo cervejeiro, orientado pelo problema de pesquisa proposto, entendendo-se possível
alcançar resultados que contribuam teoricamente com as discussões sobre a inovação,
especificamente no campo dos estudos da capacidade inovativa. A contribuição teórica se dá a
partir do momento em que se procura entender a realidade através de um modelo teórico já
estruturado, pois o modelo de Lawson e Samson (2001) foi estudado no campo de pesquisa,
associando-o com a realidade das cervejeiras, que buscou alcançar o objetivo desta pesquisa.
A relação da prática cervejeira com o modelo teórico da capacidade de inovação
permitiu identificar, não somente a possível existência de fatores que influenciam e geram a
capacidade de inovação, como também apresentar as oportunidades de desenvolvimento da
capacidade inovativa que podem ser exploradas. A partir da pesquisa puderam-se identificar
oportunidades e opções a serem utilizadas pelas empresas na busca de desenvolver sua
capacidade de inovação e que por algum motivo não estão sendo tão exploradas. Existem
diversos fatores que podem incentivar as empresas a investir em inovações; identificar quais os
motivos que as levam a mudar auxilia na força que conduz às atividades de inovação, como
competição e oportunidades de ingressar em novos mercados (OECD, 1997). Visto que várias
cervejarias foram estudadas, acredita-se que o levantamento dos fatores motivadores à
capacidade de inovação poderá contribuir na prática para o setor como forma de
compartilhamento dessas informações que auxiliam na geração de novos produtos.
1.2. ESTRUTURA
A presente dissertação está dividida em cinco capítulos, o primeiro caracterizado pela
introdução ao tema e campo de pesquisa, delimitação do problema de pesquisa, objetivo geral,
justificativa teórica e prática para a realização do estudo.
No segundo capítulo é abordado o referencial teórico, que discorre sobre Inovação e
Tecnologia, Capacidade Dinâmica, Capacidade de Inovação e o Modelo de Capacidade de
Inovação de Lawson e Samson.
O terceiro capítulo apresenta a abordagem metodológica do estudo, discutindo sobre a
abordagem, amostragem, instrumento de pesquisa, forma de coleta de dados e de análises. No
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quarto capítulo são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa. Por fim, o quinto
capítulo finaliza o estudo com as considerações finais, evidenciando as contribuições do estudo
e limitações encontradas no decorrer da pesquisa.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
A distinção entre melhorias e novidades tecnológicas reside nas características de
desempenho encontradas nos produtos e processos envolvidos, dependendo do grau que tais
características e novidades forem significantes para a empresa. Nesta análise, leva-se em
consideração até que ponto os consumidores se baseiam nessas características de desempenho
para efetivarem a compra (OECD, 1997). Assim, inovações significativas podem ser
consideradas aquelas que geram diferenciais para o cliente, incentivando a compra e que,
trazem um bom retorno econômico à empresa.
Ao falar de inovação como fonte de geração econômica é importante destacar a visão
de Schumpeter (1997), o qual relata que a inovação, a criação de novos mercados e ação do
empreendedor se inicia a partir do momento em que começa uma mudança econômica. Nela os
consumidores passam a desejar coisas novas ou coisas que diferem de alguma forma daquelas
que estão habituados a consumir. Esse fenômeno de substituição por novos hábitos de
consumos ou desejos de novos produtos, que dá início ao processo de desenvolvimento
econômico, é chamado pelo autor de “destruição criadora”. Ao contrário da maioria dos demais
economistas, Schumpeter insistia que o desequilíbrio era a força condutora do capitalismo. Esse
desequilíbrio se referia à capacidade das empresas em capitalizar novas combinações, que
podiam nascer a partir de uma necessidade do cliente ou até mesmo de condição de mercado,
sendo criados, a partir dela, novos desejos e demandas.
Dentre essas novas combinações, neste trabalho se destacam as que geram inovações
de produtos e processos tecnologicamente novos. O Manual de Oslo (OECD, 1997) apresenta
as definições de produto tecnologicamente novo, produto tecnologicamente aprimorado e
inovações tecnológicas de processos. Em sua definição, apresenta como produto
tecnologicamente novo aquele que possui características tecnológicas ou usos pretendidos, que
diferem dos produtos que foram produzidos anteriormente. Estes podem envolver tecnologias
radicalmente novas ou simplesmente na combinação de tecnologias existentes em novos usos;
podem ser ainda, resultados do uso de um novo conhecimento. Os produtos tecnologicamente
aprimorados são os que possuem um desempenho significativamente desenvolvido ou elevado.
Pode ser um produto simples, que foi aprimorado em termos de melhor desempenho ou menor
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custo, ou aquele produto complexo que envolve várias questões técnicas. Já a inovação
tecnológica de processo é definida como uma adoção de novos ou melhorados métodos de
produção. Essas mudanças podem estar relacionadas aos equipamentos, à organização da
produção, às combinações dessas mudanças ou a um novo conhecimento. Esses métodos
podem objetivar produzir ou entregar produtos tecnologicamente novos ou aprimorados que
não são produzidos ou entregues com os métodos convencionais de produção.
Utilizando desta definição para este trabalho, percebe-se no ramo cervejeiro a
existência de inovação tecnológica a partir da utilização de novas formas de produção, com
novos ingredientes e novos conhecimentos, fugindo da produção convencional. A partir desta
inovação de processo, são gerados produtos tecnologicamente melhorados, com novos sabores
e novos aromas.
O Decreto 5.798, de 7 de junho de 2006, no Art 2º, inciso I, conceitua a inovação
tecnológica como sendo “a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, bem
como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que
implique melhorias incrementais” (BRASIL, 2006). A inovação pode ser classificada como
radical ou incremental. Hart (2006) considera que a inovação radical é aquela que atua como
uma ruptura inovadora e que se torna chave para o crescimento de novos e futuros segmentos,
mas também para a sobrevivência corporativa. Tigre (2006) a define como aquela que rompe
trajetórias e inaugura uma nova rota tecnológica, resultante de P&D (Pesquisa e
Desenvolvimento), de aprendizado interno e capacitação, as quais podem ser representadas
pela destruição criadora já relata por Schumpeter. Em complemento, Hart (2006) visualiza a
inovação de ruptura, destruição criativa e imaginação corporativa como fatores que
impulsionam a vantagem competitiva. Dessa forma, previa-se que as empresas iriam além de
modelos convencionais em suas análises de negócios.
Diferentemente da inovação radical, a inovação incremental é caracterizada por
Davila, Epstein e Shelton (2007) como aquela que extrai valor a produtos ou serviços sem
necessidade de realizar mudanças significativas ou com grandes investimentos, caraterizadas
por modificações, aperfeiçoamentos ou melhorias.
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A inovação, seja ela radical ou incremental, é orientada pela habilidade de
visualização de oportunidade, através de exploração de novos mercados e expansão
tecnológica, como também exige a implementação de novas formas de servir os mercados já
existentes e atendidos (TIDD; BESSANT, 2009). Além disso, como Schumpeter (1997) já
mencionava, Tidd e Bessant (2008) visualizam a inovação como um elemento central da
política econômica e como um fator essencial para competição e busca de soluções inovadoras
para problemas emergentes. A inovação tecnológica constitui um motor de desenvolvimento
econômico

e

social

possibilitando

soluções

de

problemas,

melhor

desempenho,

desenvolvimento de potencialidades e aproveitamento de oportunidades (ALVES; SANTOS
FILHO; SANTOS,2016).
Percebe-se a inovação como uma fonte para a competitividade, mas para isso a
empresa precisa possuir a capacidade de se adaptar às tendências e necessidades de mercado,
para assim desenvolver sua capacidade de inovação. No próximo tópico, serão discutidas a
capacidade dinâmica e a capacidade de inovação.
2.2. CAPACIDADE DINÂMICA
A capacidade dinâmica empresarial nasce da forma com que as empresas buscam
adaptação no mercado e se diferenciam da concorrência, obtendo vantagem competitiva. Uma
das formas de as empresas serem competitivas é através da implementação de estratégias que
exploram suas forças internas, respondendo às oportunidades ambientais, enquanto neutralizam
as ameaças externas e evitam as fraquezas internas (BARNEY, 1991). Com essa visão, as
empresa trabalham seu interior, fortalecendo os pontos positivos e minimizando pontos
negativos, enquanto observam seu ambiente externo, buscando adaptação e vantagens de
mercado.
A diferenciação é abordada como um tipo de vantagem competitiva. Quando a
empresa opta por atuar com a diferenciação de mercado, ela procura selecionar novos atributos
que agreguem valor ao cliente e satisfaça sua necessidade. Essa diferenciação pode ser baseada
no produto, no sistema de entrega, nos métodos de marketing ou em qualquer outro fator que a
empresa identifique oportunidade (PORTER, 2004). Barney (1991) destaca que uma empresa
possui vantagem competitiva quando implementa a criação de valor não simultaneamente
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implementada pelos concorrentes atuais e potenciais, ou quando as outras empresas são
incapazes de duplicar os benefícios de determinada estratégia. Assim, a vantagem competitiva
pode ser encontrada em algo novo que a empresa oferece e, quanto mais difícil de ser imitado,
maior é sua vantagem competitiva.
De acordo com Escobar (2012), para que a empresa consiga manter sua vantagem
competitiva, ela deve ser capaz de alterar sua base de recursos e capacidade, de forma que lhe
permita competir com vantagem perante as características do ambiente dinâmico que está
inserida. Barney (1991) menciona que, visando manter sua vantagem de mercado, as empresas
passam a utilizar seus recursos internos aliados ao seu desempenho. O autor define como
recursos empresariais aqueles que incluem todos os ativos, capacidades, processos
organizacionais, atributos da empresa, informação, conhecimento, entre outros fatores que são
controlados pela empresa e que são pontos fortes na implementação de estratégias. Os recursos
podem ser divididos em capital físico, humano e organizacional.
Penrose (1959) destaca que o limite ao crescimento da firma está nos recursos que esta
possui e como ela se utiliza desses recursos. Assim, a autora ressalta que, além da importância
que os recursos possuem, é a forma com que estes são utilizados que vai definir sua vantagem
competitiva e diferenciar das demais.
Conforme o modelo da Visão Baseada em Recursos (VBR), os recursos são
conceituados por Barney (1991) como ativos tangíveis (produtos, software) e intangíveis
(clientes, marca), os quais são controlados pela empresa e que podem ser usados para criar e
implementar estratégia. Já as capacidades, de acordo com o autor, formam um subconjunto dos
recursos da empresa e também podem ser tangíveis ou intangíveis (estes permitem que a
empresa aproveite por completo outros recursos que detém controle). Ainda a partir desse
raciocínio, pode-se exemplificar como recursos as finanças da empresa (dinheiro de
empreendedores, acionistas, credores e bancos), sua instalação física (planta, equipamentos,
localização e acesso a matéria-prima), recursos humanos (treinamentos, experiência,
discernimento, inteligência, relacionamentos, visão individual de colaboradores) e
organizacionais (estrutura formal, suporte da empresa, sistemas formais e informais de
planejamento, controle e coordenação, cultura, reputação e relações informais). O autor foca na
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estratégia criada a partir dos atores internos da organização, e considera que os mesmos
possuem recursos e capacidades diferenciadas, por mais que estejam em um mesmo ambiente.
Barney e Arikakn (2005) complementam com a ideia de que a compreensão da
vantagem competitiva é orientada por dois caminhos. O primeiro diz respeito à acumulação de
recursos (ativos tangíveis e intangíveis) e o segundo refere-se às teorias de competências e
diversificação corporativa, incluindo as Capacidades Dinâmicas (CDs). De acordo com os
autores, a capacidade dinâmica enfatiza dois dos principais elementos do desenvolvimento de
novas formas de vantagem competitiva, a dinâmica e a capacidade. A palavra dinâmica está
relacionada ao caráter de mudança que a empresa possui com relação ao seu ambiente, ou seja,
as respostas que ela precisa dar ao mercado, através, por exemplo, da renovação de suas
competências. O termo capacidade está relacionado ao papel da gestão estratégica da empresa
em lidar com as mudanças ambientais através da sua adaptação, integração, reconfiguração de
habilidades e recursos, sejam eles internos ou externos. Assim, conforme a visão de capacidade
dinâmica relatada pelos autores, não basta a empresa acumular recursos, é necessário que ela os
desenvolva e utilize suas capacidades para se adaptar às mudanças ambientais.
A partir da utilização de seus recursos, capacidades e potenciais, a empresa desenvolve
a sua capacidade dinâmica. Wang e Ahmed (2007) definem a capacidade dinâmica como uma
orientação comportamental que a empresa possui para integrar, reconfigurar, renovar e recriar
seus recursos e capacidades, buscando reconstruir suas capacidades de resposta ao ambiente em
mudança e assim atingir vantagem competitiva. Dessa forma, ela utiliza seus recursos para
responder ao mercado, adaptando-se às mudanças e criando vantagem competitiva.
As capacidades dinâmicas são vistas por Escobar (2012) como uma capacidade
empreendedora da organização em se adaptar e alterar os recursos rapidamente para responder
às mudanças do ambiente. De acordo com o autor é através da orientação empreendedora que as
empresas buscam vantagem competitiva no ambiente em constante mutação.
Wang e Ahmed (2007) abordam a capacidade dinâmica destacando fatores
antecedentes da capacidade dinâmica, estudando as variáveis, recursos dinâmicos e
consequências. Assim, abordam o modelo de pesquisa conforme a Figura 1.
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Figura 1. Modelo de Pesquisa de Capacidade Dinâmica
Fonte: Wang e Ahmed (2007, p.39) – Tradução livre.

Conforme demonstrado na Figura 1, o primeiro fator influente para o
desenvolvimento da capacidade dinâmica é o dinamismo de mercado. Conforme os autores,
este dinamismo pode ser causado por um único fator ou pode ser combinação de vários
fatores. Podem-se considerar as inovações, as tecnologias, as mudanças regulatórias, os ciclos
econômicos, entre outros.
Assim são definidas as proposições, conforme Wang e Ahmed (2007):
- Proposição 1 (P1): o dinamismo de mercado como antecedente das capacidades
dinâmicas e é este dinamismo que impulsiona as empresas a desenvolver suas capacidades de
reação ao mercado buscando responder às mudanças. Como resultado dessa capacidade
dinâmica, as empresas começam a desenvolver diversas capacidades, como as tecnológicas,
de desenvolvimento de novos produtos, de integrações, entre outros diversos tipos de
capacidades. Esse desenvolvimento é direcionado conforme a estratégia empresarial, sendo
assim, difere de empresa para empresa. Quanto mais a empresa estiver equipada com seus
recursos e quanto mais forte for sua capacidade de aplicação destes recursos, mais complexa e
vantajosa será sua estratégia.
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- Proposição 2 (P2): quanto maior a capacidade dinâmica da empresa, mais ela
desenvolverá capacidades específicas ao longo do tempo, sendo que esse foco é desenvolvido
a partir da estratégia de negócio da empresa. O desenvolvimento de capacidades é o que gera
o diferencial das empresas e interfere diretamente no seu desempenho. A melhor forma de
medição do desempenho da firma é através de indicadores e números que mostrem o quanto a
empresa evoluiu em faturamento.
- Proposição 3 (P3): as capacidades dinâmicas propiciam o desenvolvimento da
empresa muitas vezes a longo prazo e o relacionamento é mediado pelo desenvolvimento de
tais capacidades, mediadas pela estratégia da empresa. As capacidades são propensas a
conduzir melhor desempenho da firma quando estas são desenvolvidas de acordo com a sua
escolha estratégica.
Ainda conforme a Figura 1 acima, os fatores componentes da capacidade dinâmica
são capacidade de adaptação, de absorção e de inovação. De acordo com Wang e Ahmed
(2007), a capacidade de adaptação revela a capacidade da empresa se adaptar através da sua
flexibilidade de recursos, alinhando os fatores internos da organização às questões ambientais
externas. A capacidade de absorção destaca a importância da organização obter
conhecimentos externos e combinar com os internos, absorvendo-os e utilizando em sua
estratégia empresarial. Já a capacidade de inovação explica as ligações entre os recursos e
capacidades empresariais com o mercado em que atua. Pode-se entender que a capacidade de
inovação utiliza os conhecimentos adquiridos por meio da capacidade de absorção e da
capacidade da empresa em se adaptar às situações, para assim desenvolver estratégias
inovadoras através de diferenciais ofertados no mercado.
Dessa forma, o contexto geral do modelo de capacidade dinâmica de Wang e Ahmed
(2007) classifica a capacidade de absorção, adaptação e inovação como componentes da
capacidade dinâmica e sustenta a capacidade da empresa integrar, reconfigurar e interagir em
seu ambiente, recriando seus recursos e capacidades em sintonia com as mudanças
ambientais. Cada uma das abordagens possui uma ênfase diferenciada, conforme relatados
nos tópicos a seguir, que tratam das particularidades da capacidade de adaptação, de absorção
e de inovação.
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2.2.1. Capacidade de Adaptação
A capacidade dinâmica enfatiza o caráter mutável do ambiente, e assim destaca o
papel fundamental das empresas em trabalhar a sua adaptação no seu gerenciamento
estratégico; ela integra e reconfigura as habilidades organizacionais internas e externas, os
recursos e competências funcionais para se adaptar e mudar o ambiente (PISANO; TEECE,
1994).
O termo adaptação está totalmente relacionado à capacidade dinâmica, pois trata da
capacidade da empresa em trabalhar com a mudança do ambiente. A capacidade de adaptação,
de acordo com Oktemgil e Greenley (1997), diz respeito à capacidade da empresa em adaptar
seu mercado de produtos, buscando alcançar oportunidades externas. Para isso, ela monitora
seus clientes e concorrentes e responde às mudanças e às condições de mercado de forma
rápida, através da alocação de seus recursos.
Quandt, Ferraresi e Bezerra (2015) ressaltam que a capacidade de adaptação não se
trata apenas de adaptação a mudanças, mas do alinhamento da empresa quanto aos seus
recursos internos, com as demandas de mercado. Tondolo e Bitencourt (2014) complementam
que é necessário que a empresa realize ajuste interno contínuo, conforme os requisitos de seu
ambiente, explorando seus recursos e capacidades e combinando ou elaborando mudanças de
mercado, criando ou adaptando estratégias.
A capacidade adaptativa diz respeito à habilidade da empresa identificar e aproveitar
as oportunidades de mercado. Ela reforça a adaptação no tempo certo e através das
flexibilidades de seus recursos, alinhando as suas capacidades de mudança. (WANG;
AHMED, 2007).
O mercado exige uma constante adaptação ao ambiente e suas mudanças e, para que
as empresas se adequem facilmente a essas alterações, é necessário que elas estejam em
constante desenvolvimento de suas habilidades, capacidades e recursos. Para isso, elas
necessitam também trabalhar a sua capacidade de absorção, de forma que desenvolva seu
aprendizado individual e coletivo. Na continuidade, o próximo tópico apresenta a outra
divisão da capacidade dinâmica: a capacidade de absorção.
2.2.2. Capacidade de Absorção
A absorção também é outra característica essencial para as empresas, pois de nada
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adianta ter em vista as mudanças de ambiente e tentar se adaptar a elas se não houver
capacidade de entendimento das informações e conhecimentos. Dessa forma, a empresa
precisa desenvolver sua capacidade de absorção. Cohen e Levinthal (1990) a definem como a
capacidade da empresa em reconhecer o valor de novas informações externas, assimilá-las e
aplicá-las. Ou seja, a capacidade de avaliar e utilizar o conhecimento externo e de aprender
com seus parceiros, integrando informações e transformando-as em conhecimentos
incorporados.
A capacidade absortiva trata-se da habilidade da empresa em identificar,
compreender e explorar o conhecimento adquirido. Ela está totalmente ligada à forma com
que a empresa integra o conhecimento absorvido com os seus recursos, de modo que não gere
apenas um novo conhecimento, mas que ele se dissemine na empresa, gerando
desenvolvimentos. De acordo com Escobar (2012), a capacidade absortiva foi construída
juntamente com o desenvolvimento da visão baseada em recursos e está situada entre os
campos da aprendizagem organizacional, a gestão do conhecimento e da inovação. Tem
ligações com as capacidades dinâmicas, principalmente quando se trata das empresas criarem,
modificarem e ampliarem sua base de recurso. Gonçalves, Vieira e Pedrozo (2014)
complementam que a qualidade e a eficácia do aprendizado das empresas são fatores que
estão relacionados à sua capacidade de absorver e coordenar os seus conhecimentos, através
da transformação em ações que cumpram sua estratégia.
Gaebler (2015) ressalta que a capacidade de absorção leva em consideração quatro
dimensões: 1) a aquisição do conhecimento: refere-se à capacidade da empresa em localizar,
identificar, valorizar e internalizar o conhecimento adquirido do ambiente externo; 2) a
assimilação do conhecimento: refere-se aos processos de rotina da empresa que permitem
analisar, interpretar e compreender as informações; 3) a transformação do conhecimento:
capacidade da empresa em desenvolver e refinar as suas rotinas, facilitando a transferência e a
combinação de conhecimento e 4) a aplicação do conhecimento: quando o conhecimento
reflete nas operações, ou seja, a organização explora seu conhecimento de forma que resulte
em programas e processos organizacionais.
Considerando a composição da capacidade de absorção, Gonçalves, Vieira e Pedrozo
(2014) destacam ainda a existência de dois tipos de capacidade absortiva, a individual
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(aprendizado do indivíduo) e a organizacional (a soma dos aprendizados individuais). Escobar
(2012) ressalta que o aprendizado individual é cumulativo e o seu desempenho está
relacionado à quantidade de conhecimento que o indivíduo já possui. Essa capacitação
individual é estendida ao nível organizacional.
Tidd e Bessant (2009) mencionam que o conhecimento individual pode se
transformar em organizacional através de quatro ciclos: 1) socialização: o conhecimento de
um indivíduo ou grupo é detalhado para outros (tácito para tácito); 2) externalização: meio
pelo qual o conhecimento é explicitado e codificado (tácito para explicito); 3) combinação:
diferentes fontes de conhecimento explícito são reunidas e trocadas entre si (explícito para
explícito) e 4) internalização: aprendizagem de indivíduos ou grupos por meio da prática.
A absorção e o desenvolvimento de informações e conhecimentos são importantes
em todos os níveis, sejam eles individuais ou organizacionais. De acordo com Escobar (2012),
a capacidade absortiva da empresa influencia diretamente a capacidade de geração de valor,
pois recombina os seus recursos, incorporando conhecimentos externos. Nessa mesma visão,
Cassol et al. (2016) complementam que a capacidade de absorção da empresa potencializa o
conhecimento e gera novas oportunidades de negócio através da combinação do
conhecimento externo com o interno, gerando-se combinações e inovações.
Assim, a capacidade de absorção e o desenvolvimento de conhecimento são fortes
incentivadores para desenvolver a capacidade de inovação, que será o próximo tópico a ser
discutido.
2.2.3. Capacidade de Inovação
Um ambiente dinâmico exige respostas diferenciadas, mas Teece, Pisano e Schuen
(1997) ressaltam que, além de promover a inovação, a empresa também deve estar atenta nas
particularidades de sua inovação e dificuldades de imitação. Os autores destacam que as
inovações são desenvolvidas através de competências internas e externas da empresa.
Analisando dessa forma, a empresa pode investir nas suas competências diferenciadas da
concorrência, para assim promover inovações de mais difícil imitação.
A inovação não é composta apenas por criatividade,; ela não envolve apenas junção
de ideias criativas, mas ideias que devem ser colocadas em prática para que faça diferença,
resultando assim em algo novo (MIRANDA; FIGUEIREDO, 2010). Tidd e Bessant (2009)
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complementam que o sucesso da inovação depende de seus recursos, como por exemplo,
pessoas, equipamentos, conhecimentos, capital e também da sua capacidade de inovação.
Wang e Ahmed (2007) definem a capacidade de inovação como a capacidade de uma
empresa em desenvolver novos produtos e/ou mercados através do alinhamento da orientação
estratégica inovadora com comportamentos e processos inovadores. Breznik e Hisrich (2014)
visualizam a capacidade de inovação como o resultado de um processo de aprendizagem
desenvolvido ao longo do tempo. Inovar significa romper, mudar e melhorar padrões já
estabelecidos; é transformar o conhecimento em novas ideias, novos produtos, processos ou
sistemas.
De acordo com Breznik e Hisrich (2014), para desenvolver a inovação é necessário
estar sempre explorando novos conhecimentos internos e externos, para assim aplicar no dia a
dia. A inovação acontece por meio da interação dos recursos da empresa, sendo específicos de
cada organização. Piening e Salge (2015) ressaltam a importância da reconfiguração da
organização no ambiente dinâmico em que as vantagens e posições competitivas exigem
rápidas mudanças.
Quandt, Ferraresi e Bezerra (2015) destacam que a capacidade inovativa contínua é
sustentada pelas características da estratégia da empresa, estrutura, cultura, práticas gerenciais
e processos que estejam associados à sua gestão de conhecimento. Para os autores, as
competências para inovação compreendem competências elementares ou operacionais, que
são desdobramentos das competências complexas (inserem a inovação na estratégia,
monitoram e agem sobre a evolução dos mercados, desenvolvem inovações, organizam a
produção de conhecimento, absorvem tecnologias externas, gerem a propriedade intelectual,
gerem recursos humanos, financiam a inovação, comercializam e cooperam para inovação).
Valladares (2012) realiza um levantamento e identifica 5 modelos que estudam a
capacidade inovação, sendo estes: modelo de inovação com base em processos elaborado por
Chiesa, Coughlan e Voss (1996); modelo de inovação em organizações de Tang (1998);
modelo de inovação de Smith, et al. (2008); modelo de organização inovadora do Fórum de
Inovação da FGV/EAESP (2008) e o modelo de capacidade de inovação de Lawson e Samson
(2001).
Tais modelos são caracterizados por Valladares (2012) da seguinte forma:
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- Modelo de inovação com base em processos elaborado por Chiesa, Coughlan e
Voss (1996): este modelo entende que o processo de inovação é afetado pela disponibilização
dos recursos, sistema e instrumentos de gestão da organização.
- Modelo de inovação em organizações de Tang (1998): enfatiza o comportamento e
a gestão do conhecimento e entende que a inovação é determinada por comportamento e
integração, identificação e realização de projetos, e conhecimento e habilidades.
- Modelo de inovação de inovação de Smith, Busi, Ball e Meer (2008): destacam que
a inovação é apoiada pela gestão do conhecimento, estilo gerencial e liderança, recursos,
estrutura organizacional, estratégia corporativa e tecnologia.
- Modelo de organização inovadora do Fórum de Inovação da FGV/EAESP (2008):
baseia-se na liderança e sua intenção estratégica, o modelo de gestão e o processo de
inovação, considerando estes fatores como elementos que fazem parte da cultura
organizacional.
- Modelo de capacidade de inovação de Lawson e Samson (2001): visualiza a
capacidade de inovação como uma habilidade que a organização tem em equilibrar atividades
rotineiras com atividades inovadoras, ou seja, utilizar de seus recursos internos ao mesmo
tempo em que extrai novos conhecimentos externos. Para tal, define alguns fatores que são
considerados por este desenvolvimento equilibrado que resulta no desenvolvimento de
inovações. Tais fatores e demais informações sobre este modelo estão relatados no próximo
tópico.
2.2.4 Modelo da Capacidade de Inovação de Lawson e Samson (2001)
Lawson e Samson (2001) entendem a capacidade de inovação como a capacidade da
empresa utilizar dos seus conhecimentos e ideias e transformá-los em novos produtos,
processos e sistemas que beneficiem a si própria e a seus stakeholders. Os autores abordam
dois novos conceitos: mainstream - explotação (aproveitamento dos conhecimentos já
existentes na organização) e newstream - exploração (obtenção de novos conhecimentos no
mercado). O modelo proposto pelos autores trata a capacidade de inovação como
desenvolvimento da inovação, utilizando do equilíbrio desses dois tipos de conhecimento. Os
fatores visão e estratégia, aproveitamento da base de competências, inteligência
organizacional, criatividade e gestão de ideias, estrutura e sistemas organizacionais, cultura e
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clima e gestão da tecnologia determinam esse desenvolvimento equilibrado proposto pelos
autores. A partir da influência dos fatores, gera-se esse equilíbrio caraterizado como a
capacidade de inovação da empresa, resultando em desempenho de inovação e da firma,
conforme a Figura 2.

Figura 2. Modelo de Capacidade de Inovação - Lawson e Samson
Fonte: Adaptado de Lawson e Samson (2001, p.388) – Tradução livre.

De acordo com Valladares (2012), os processos gerenciais somente são percebidos
quando se aprofundam nos fatores descritos por Lawson e Samson (2001). Assim, na sequência
aborda-se cada fator individualmente.
Fator 1) Visão e Estratégia: Lawson e Samson (2001) apresentam esse fator como a
determinação e configuração de recursos, produtos, processos e sistemas necessários para lidar
com as incertezas do mercado. Para se conseguir uma inovação de sucesso, é necessário uma
articulação e direcionamento estratégico adequado. De acordo com Tidd e Bessant (2009), a
inovação deve ser canalizada para a direção certa. A organização deve escolher quais as
maneiras que utilizará para obter a vantagem competitiva, como e por quê. É necessário avaliar
estrategicamente os recursos que serão utilizados, como eles serão utilizados, qual o espaço que
será explorado, onde se deseja chegar e em quanto tempo e quais exigências devem ser
cumpridas.
Fator 2) Aproveitamento da base de competência: na visão de Lawson e Samson
(2001), trata-se de direcionar os recursos certos para a direção certa. Nesse fator, consideram-se
variáveis como gestão de recursos (alavancar, combinar e recombinar conhecimentos e
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recursos em diferentes mercados, tecnologias e produtos); variedades de canais de
financiamentos (incentivos de tomada de riscos e empreendedorismo); campeões de inovação
(envolver pessoas chaves para agir como inovadores ou patrocinadores) e E-business
(utilização de TI).
Tidd e Bessant (2009) acrescentam que o conhecimento é traduzido em inovação
através de novas possibilidades e de combinações de conhecimentos que podem gerar algo
novo. Tal conhecimento pode existir a partir da experiência organizacional ou pode resultar de
um processo de busca como pesquisa em tecnologias, de mercados ou de ações da concorrência.
Pode ser encontrado de maneira explícita e codificado ou pode ser tácito, ou seja, conhecido
mas não colocado em palavras ou fórmulas. Os autores ressaltam que a administração do
conhecimento envolve gerar e adquirir um novo conhecimento, identificar e codificar aquele já
existente, armazenar e recuperá-lo, compartilhar e distribuir o conhecimento na organização e
explorar e implantá-lo em processos, produtos e serviços.
Fator 3) Inteligência organizacional: Lawson e Samson (2001) definem a inteligência
organizacional como a capacidade de processar, interpretar, codificar, manipular e acessar a
informação de uma maneira intencional, aumentando assim o seu potencial de adaptação no
ambiente. Na visão destacada nesse modelo, a inteligência organizacional é vista como um uma
forma de identificar caminhos inovativos através da geração e comunicação de informações
relevantes em seu ambiente. Os autores destacam aprendizagem sobre os clientes (identificando
necessidades e problemas) e concorrentes (avaliação de posicionamento e estratégia e
diagnósticos de pontos fortes e fracos).
Fator 4) Criatividade e gestão de ideias: a criatividade e a ideia são vistas por Lawson
e Samson (2001) como um fator importante a ser incentivado nos funcionários de todos os
níveis. Trata-se da orientação a novas visões e conhecimentos que impulsionem a pensar em
novas estratégias de negócios. Tidd e Bessant (2009) destacam a criatividade e a geração de
ideias como a inspiração, transferência de contexto, questionamento sobre necessidades dos
clientes ou pesquisas. Os autores destacam a importância da forma com que as ideias são
conduzidas na gestão da inovação, devendo sempre selecionar as melhores, escolher quais,
dentre as muitas possibilidades, serão exploradas e assim implementá-las.
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Fator 5) Estrutura e sistemas organizacionais: Lawson e Samson (2001) ressaltam este
fator como uma forma de motivar o desempenho das empresas a se manterem inovadoras,
quebrando as barreiras que impedem a inovação e que geralmente se criam conforme elas
crescem. Nesse sentido, quebrar as barreiras da inovação trata-se de não tornar a empresa
mecanicista e burocrática. Ao relatar sobre os sistemas organizacionais, os autores se remetem
aos sistemas de recompensa como forma de motivação do comportamento inovador. Para isso,
a empresa pode trabalhar com metas referentes à inovação e recompensar pelo seu atingimento.
Fator 6) Cultura e clima: Lawson e Samson (2001) destacam a cultura e o clima
organizacional como vital para o sucesso de uma inovação e consideram dentro deste item a
tolerância à ambiguidade, as habilidades dos funcionários, o tempo criativo e a comunicação. A
tolerância de ambiguidade é considerada como a vontade das pessoas em assumir riscos; a
capacitação dos funcionários se refere ao investimento que a empresa faz em profissionais
especialistas e inventores e procura capacitá-los cada vez mais, além de reconhecer as
diferentes visões e buscar incorporar os diversos pontos de vista em direção à inovação. O
tempo criativo, além de fornecer um ambiente que induza à criatividade, também deve dar o
tempo necessário à inovação, sem pressão ou prazos, para que ela surja naturalmente e em seu
tempo certo. Em último lugar, mas não menos importante, a comunicação se destaca como
forma de facilitar o conhecimento através da partilha de experiências, ideias, criação de
diálogos, auxiliando na criação de novas ideias.
Fator 7) Gestão da tecnologia: Lawson e Samson (2001) destacam a gestão de
tecnologia como crucial para as organizações. De acordo com David, Epstein e Shelton (2007),
uma das fontes da inovação é a tecnologia capacitadora, a qual capacita a empresa a executar
sua estratégia com mais rapidez e menor tempo de alavancagem, gerando fonte de capacidade
competitiva. Tigre (2006) complementa que a tecnologia é o conhecimento sobre técnicas e
que estas envolvem aplicações desses conhecimentos em produtos, processos e métodos
organizacionais.
Ressalta-se que este estudo utilizou como base esses fatores para identificar o
objetivo da pesquisa. No próximo tópico será abordada a metodologia de pesquisa, os
instrumentos e como estes estão relacionados aos fatores descritos por Lawson e Samson
(2001).
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3. METODOLOGIA
3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
O estudo utilizou a abordagem quantitativa que, de acordo com Creswell (2010),
procura descrever tendências, atitudes ou opiniões de uma determinada população, a partir da
análise da sua amostra. O método escolhido foi utilizado para identificar, pela visão das
cervejarias artesanais da região Sul, a existência de fatores que influenciam e geram a sua
capacidade de inovação. Assim, a unidade de análise do estudo foi o ramo cervejeiro artesanal,
onde foram estudadas as cervejarias artesanais, a fim de relacionar os fatores do modelo de
capacidade de inovação de Lawson e Samson (2001) com a sua capacidade de inovação.
3.2. COLETA DE DADOS
A coleta de dados contou com pesquisa survey que, de acordo com Creswell (2010), é
um instrumento de levantamento on line de dados, onde se utilizam gabaritos personalizados,
que podem ser disponibilizados em sites ou enviados por e-mail. O link que direcionava aos
questionários foi enviado via e-mail às cervejarias artesanais da região Sul.
Optou-se por uma amostragem não probabilística intencional no qual, de acordo com
Cooper e Schindler (2011), o pesquisador escolhe intencionalmente um grupo de elementos ou
pessoas que atendam a algum determinado critério. Nesse sentido, a população foi composta
por cervejarias da região Sul e a amostra considerou apenas as cervejarias que utilizam métodos
artesanais na produção de suas cervejas. Foram encaminhados os e-mails e solicitado que os
questionários fossem respondidos por pessoas que trabalham diretamente com a inovação,
podendo ser o cervejeiro ou outro cargo, que atuasse nas invenções de novas cervejas.
Considerando o campo de pesquisa da região Sul, foram encontradas um total de 287
cervejarias artesanais, sendo 62 cervejarias localizadas no Estado do Paraná, 112 no Rio
Grande do Sul e 113 de Santa Catarina. Das 287 cervejarias, apenas 22 cervejarias retornaram
suas respostas à pesquisa, sendo 09 do Paraná, 13 do Rio Grande do Sul e 0 de Santa Catarina.
3.3. INSTRUMENTO DE PESQUISA
Para realização desse levantamento, foi usado como base empírica o estudo realizado
por Valladares (2012), utilizando-se parte do instrumento de pesquisa já por ele validado. O
objetivo do seu estudo, de acordo com o próprio autor, foi revelar o inter-relacionamento de
principais determinantes da capacidade de inovação. Para isso, realizou-se um levantamento
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bibliográfico sobre quais fatores eram considerados desenvolvedores da capacidade de
inovação, integrando-os, em seguida, em um modelo teórico. Este modelo foi testado
empiricamente em uma amostra de 243 empresas brasileiras. Para a realização das análises
foram utilizadas a análise fatorial confirmatória, as equações estruturais e a análise de
multigrupo da invariância estrutural. Pelos resultados identificou-se, na prática, a relação dos
fatores levantados no referencial e no modelo teórico proposto. Dentre seus principais
resultados, foi evidenciado que o desempenho da inovação é influenciado pela intenção
estratégica em inovar e pela liderança transformadora através da gestão de pessoas
direcionadas para a inovação. Também identificou-se que a estrutura organizacional, a gestão
de projetos, tem um efeito direto no desempenho da inovação.
O modelo criado por Valladres (2012) integrou diversas correntes de estudos que
exploravam a capacidade de inovação. Após realizar o levantamento dos modelos, entre eles o
de Lawson e

Samson (2001), Valladares (2012) detaca nove temas de capacidade de

inovação, e destes, seis estão diretamente relacionados ao modelo de Lawson e Samson
(2001).
Nesta pesqusia foram utilizados a ligação dos seis temas por ele levantados com o
modelo de Lawson e Samson (2001), conforme segue: tema a) estratégia que está ligada ao
item visão e estratégia; tema b) relacionamentos, os quais se referem ao item de inteligência
organizacional; tema c) cultura, que condiz ao fator cultura e clima; tema d) organização, que
aborda o item estrutura organizacional e sistemas, tema e) projetos de inovação, que aborda o
fator criatividade e gestão de ideias e tema f) gestão do conhecimento, que se refere aos itens
de gestão de tecnologia e aproveitamento das competências internas. O modelo foi escolhido
considerando a sua aplicabilidade à realidade do setor cervejeiro, seu dinamismo e interações
necessárias das cervejarias e micro cervejarias com seu ambiente externo, além de
aproveitamento de recursos internos.
Parte do instrumento de pesquisa de Valladares (2012), que considera o modelo de
Lawson e Sansom (2001), foi elaborado com base no modelo teórico, abordado na Figura 2,
utilizando seus fatores considerados como inputs e equilibradores do conhecimento, para
geração da capacidade de inovação, sendo estes: visão e estratégia; aproveitamento da base de
competência; inteligência organizacional; criatividade e gestão de ideias; estrutura e sistemas
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organizacionais; cultura e clima e gestão de tecnologia. Tal parte do questionário foi utilizado
adaptando algumas questões para a realidade do campo de pesquisa, além de incluir um bloco
relacionado ao perfil das cervejarias e outro abordando sobre a capacidade de inovação que
era desenvolvida nas empresas estudadas.
Justifica-se a escolha desse instrumento devido ao fato de que os temas e as variáveis
estudadas se encaixam perfeitamente ao modelo de capacidade de inovação escolhido para
essa abordagem. O fato do instrumento ter sido baseado em outros modelos, também no
modelo escolhido, afirmou a aplicabilidade de sua utilização nesta pesquisa.
Considerando que a pesquisa partiu de um modelo teórico e buscou, a partir dele,
evidências desses fatores como influenciadores da capacidade de inovação, esta pesquisa pode
ser classificada como dedutiva, que, de acordo com Creswell (2007), é aquela que verifica
questões advindas de teorias, através de instrumentos e questões com base teóricas.
Para aplicabilidade deste estudo foi utilizado apenas a parte do questionário que se
referia ao modelo proposto para esta pesquisa. Assim, foram realizadas adaptações conforme
a realidade do cenário pesquisado. Totalizaram-se 66 questões de pesquisa que pertencem à
cada divisão dos fatores levantados.
As variáveis do instrumento de pesquisa que serão utilizadas encontram-se no
Apêndice 1. O apêndice 2 apresenta o questionário adaptado de Valladares (2012) e que foi
aplicado ao público alvo do estudo.
3.4. ANÁLISE DE DADOS
As análises dos resultados foram realizadas com base nas categorias descritas na
Figura 3, as quais foram criadas para esta pesquisa com base na estrutura do questionário
aplicado a campo:
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Figura 3. Modelo Teórico e Constructos de Análise

Fonte: elaborado pela autora

(2017)

Para análise dos resultados foi utilizado o software SPSS. Primeiramente, realizou-se
a Análise Descritiva no SPSS para identificar o perfil dos entrevistados; essa análise se torna
importante visto que identifica quais os principais produtos de cada cervejaria e a sua
convergência com a inovação, validando assim a empresa como desenvolvedora da inovação.
Em segundo momento, deu-se a Análise Estatística relacionada à divisão dos temas,
indicando as médias e medianas das respostas referentes às variáveis, permitindo assim
identificar em qual escala de respostas elas se encaixariam (Concordo plenamente, concordo,
não concordo nem discordo, discordo e discordo plenamente). Na sequência, buscou-se
identificar a coerência das informações através da análise de consistência Alfa de Cronbach.
Por fim, para responder o objetivo da pesquisa, foi utilizada a análise de correlação não
paramétrica Tau de Kendall, que possibilitou evidenciar se a relação dos fatores destacados no
modelo de Lawson e Samson (2001) com a capacidade de inovação das cervejarias,
permitindo assim as análises. Para esta análise foi considerada a significância de 0,05, sendo
assim, apenas os fatores acima deste valor foram considerados válidos para as análises.

40

3.5. RESUMO METODOLÓGICO
Quadro 1. Resumo Metodológico
Procedimentos metodológicos

Classificação

Abordagem

Quantitivativa

Amostragem

Não probabilística intencional

Objetivo

Descritivo
Pesquisa através do método survey com utilização da

Coleta de dados

escala likert 5 pontos.

Unidade de análise

Setor cervejeiro

Modelo Teórico

Capacidade de inovação Lawson e Samson (2001)
Adaptação do instrumento de Valladares (2012),
6 temas de capacidade de inovação,

Instrumento de pesquisa

66 questões de pesquisa, sendo 5 referentes ao perfil da
empresa e 61 divididas em 8 Blocos conforme os temas
da capacidade de inovação.
Utilização do Software SPSS.
Análise de descritiva de perfil .

Análise dos dados

Análises estatísticas dos constructos.
Análise de consistência de Alfa de Cronbach.
Análise de correlação não paramétrica de Kendall.

População

287

Amostra

22

Fonte: elaborado pela autora

(2017)
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4. ANÁLISE DE RESULTADO
4.1. ANÁLISE DESCRITIVA
A análise descritiva das cervejarias estudadas permite identificar o perfil das
empresas estudadas, pois detecta quais os principais produtos de cada cervejaria e sua relação
com a inovação.

Gráfico 1. Localização das cervejarias
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

Os questionários foram disponibilizados para as cervejarias dos Estados do Paraná,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porém não houve nenhum retorno do estado catarinense.
O instrumento de pesquisa foi enviado para todas as cervejarias encontradas nos três Estados,
num total de 287 ; o retorno, porém, foi apenas de 22 no total. A pesquisa ficou disponível para
respostas durante três meses; houve contato via e-mail, telefone e páginas das redes sociais das
cervejarias mapeadas afim de reforçar a importância da pesquisa.
Conforme mostra ao Gráfico 1, acima, a maior parte das cervejarias respondentes é
do Estado do Rio Grande do Sul, um total de 60%, que se refere ao número de 13 cervejarias;
as outras 9 cervejarias respondentes estão localizadas no Estado do Paraná.
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Gráfico 2. Tempo de atuação das cervejarias no mercado
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

Das 14 cervejarias que estão há menos tempo no mercado, 8 estão localizadas no Rio
Grande do Sul e 6 no Paraná. Os 23 % que estão em um médio período de tempo no mercado
cervejeiro se dividem em 4 no Rio Grande do Sul e 1 no Paraná. Finalmente, nos 14% das
empresas que estão há mais de 10 anos atuando com cervejas artesanais, 2 são do Paraná e 1
do Rio Grande do Sul. Assim, visualiza-se que maior parte das empresas respondentes, as
localizadas no Rio Grande do Sul, são mais novas na atuação no ramo artesanal cervejeiro.
Analisando o resultado de forma geral, percebe-se também que nos últimos cinco
anos tem aumentado o número de cervejarias que apostam em produtos artesanais.
Considerando essa amostragem, houve um crescimento de 87,5%, o qual pode ser justificado
devido à demanda de mercado e novos desejos por parte dos consumidores; assim, essa busca
por algo novo encontrada no mercado cervejeiro se tornou uma oportunidade de negócio.
O Quadro 2 apresenta a quantidade de funcionários por empresa estudada.
Quadro 2. Quantidade de funcionários por cervejaria - Resultado SPSS
Da amostra analisada, as duas maiores empresas em números de funcionários estão
localizadas no Paraná, 1 com 28 funcionários e 1 com 18 funcionários; além disso, são as que
possuem maior tempo de empresa. As empresas com menor quantidade de funcionários estão
entre as que atuam há menos de 5 anos no mercado. Apenas 2 das cervejarias não possuem
funcionários e são conduzidas pelo próprio dono, uma localizada no Paraná e outra no Rio
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Grande do Sul.

Frequência Porcentual
Válido

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

0

2

9,1

9,1

9,1

1

1

4,5

4,5

13,6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
18
28
Total

3
2
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1

13,6
9,1
9,1
9,1
4,5
4,5
13,6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

13,6
9,1
9,1
9,1
4,5
4,5
13,6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

27,3
36,4
45,5
54,5
59,1
63,6
77,3
81,8
86,4
90,9
95,5
100,0

22

100,0

100,0

Fonte: Saída SPSS.

Percebe-se que a quantidade de funcionários pode estar relacionada ao tempo de
atuação das empresas, conforme essas vão se desenvolvendo, o número de funcionários
aumenta.
As cervejarias foram questionadas quanto aos seus três principais produtos, ou seja,
aqueles que são direcionados esforços, investimentos para seu desenvolvimento e que se
destacam na preferência da clientela. Para isso, foi disponibilizada uma pergunta que
questionava o primeiro principal produto, outra questionando o segundo principal produto e
uma terceira questão sobre o terceiro principal produto. Foram dadas opções para serem
assinaladas: cervejas tradicionais, chopps tradicionais, cervejas artesanais com sabores
diferenciados, cervejas artesanais com aroma diferenciado, chopps artesanais com sabor
diferenciado e chopps artesanais com aroma diferenciado. Os resultados estão expostos em
seguida nos Gráficos, 3, 4 e 5.
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Gráfico 3. Primeiro principal produto
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

Conforme demonstrado no gráfico acima, a pergunta que questionava quanto ao
primeiro principal produto teve apenas 3 opções assinaladas, das 6 que foram
disponibilizadas, sendo elas: a cerveja tradicional, o chopp tradicional e as cerveja artesanal
com sabores diferenciados. O produto considerado como carro chefe de 50% das cervejarias
foi a cerveja artesanal, com sabor diferenciado.
Percebe-se que 31,82% ainda apostam como o principal produto os chopps
tradicionais e 18,18% as cervejas tradicionais, mesmo produzindo bebidas artesanais. A
maioria dessas cervejarias que ainda não possuem os produtos artesanais como principal
produto faz parte do percentual que ainda estão no início da atuação no ramo artesanal, fato
esse que justifica essa resposta e o resultado. Pelo fato de serem novas no mercado artesanal
podem ainda não possuir toda a estrutura e demais itens necessários para o desenvolvimento
da inovação.
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Gráfico 4. Segundo principal produto
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

Quando questionado qual o segundo principal produto, foram destacados nas
respostas as cervejas artesanais com aroma diferenciado, as cervejas artesanais com sabor
diferenciado e os chopps tradicionais, conforme o Gráfico 4, acima. A maior parte considera
as cervejas artesanais com aroma diferenciado como o principal produto, um total de 21,30%,
13,60% consideraram as cervejas artesanais com sabores diferenciados e 9,10% assinalaram
os chopps tradicionais.

Gráfico 5. Terceiro principal produto
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.
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Quanto ao terceiro principal produto foram assinaladas 4 das 6 opções
disponibilizadas: 59,10% considerou os chopps artesanais com aroma diferenciado, 31,90%
assinalou os chopps artesanais com sabor diferenciado, 4,50% compreende as cervejas
artesanais com aromas diferenciados e outros 4,50% entendem que as cervejas artesanais com
sabor diferenciado sejam o terceiro principal produto.
Ao questionamento de terceiro principal produto, todas as cervejarias assinalaram
produtos artesanais e os produtos tradicionais não foram escolhidos por nenhuma das 22
cervejarias.
Avaliando de forma geral os três questionamentos dos gráficos 3, 4 e 5, percebe-se
que os três principais produtos que se destacam são artesanais, em primeiro lugar a cerveja
artesanal com sabor diferenciando, em segundo lugar as cervejas artesanais com aroma
diferenciado e em terceiro lugar os chopps artesanais com aroma diferenciado.
Em seguida, disponibilizando as mesmas opções de respostas das três questões
anteriores, foi questionado às empresas qual o produto que as diferenciavam das suas
concorrentes. O resultado está descrito graficamente no Gráfico 6.

Gráfico 6. Produtos que diferencia a cervejaria das demais cervejarias no mercado
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

Os resultados obtidos e verificados no Gráfico 8 demonstram que o diferencial de
40,90% das cervejarias está nas cervejas artesanais com sabor diferenciado, 36,40% apontam
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que se diferenciam através dos chopps artesanais com sabor diferenciado, 9,10% elencaram os
chopps tradicionais, outros 9,10% assinalaram os chopps artesanais com aroma diferenciado e
4,50 % percebem seu diferencial em suas cervejas artesanais com aroma diferenciado.
Assim, 90,90% das cervejarias consideraram algum produto artesanal como
diferencial entre outras cervejarias. Nesta questão as cervejas tradicionais não apareceram no
resultado por não ter sido assinalada por nenhum dos respondentes.
Dentro das estatísticas descritivas geradas para os resultados da pesquisa, buscou-se
gerar a média e a mediana para cada constructo analisado conforme as Tabelas 1 a 8 (abaixo)
buscando analisar o nível médio de concordância que cada opção de resposta representou.
Para análise foi considerado cada constructo com base nos fatores de Lawson e
Samson (2001) e a capacidade de inovação, os quais nos questionários estavam divididos por
blocos: Bloco 1) capacidade de inovação, Bloco 2) visão e estratégia, Bloco 3)
aproveitamento da base competências, Bloco 4) inteligência organizacional, Bloco 5)
criatividade e gestão de ideias, Bloco 6) estrutura e sistema organizacional, Bloco 7) cultura e
clima e Bloco 8) gestão de tecnologia.
Tabela 1. Capacidade de inovação
N
Válido Ausente

Média Mediana

Modelo
padrão

Erro de
Assimetria assimetria
padrão

Q1Inovação_A empresa
sempre busca oferecer algo
novo para o consumidor de

22

0

1,73

2,00

,827

1,130

,491

22

0

1,73

2,00

,767

1,225

,491

22

0

1,86

2,00

,990

0,943

,491

22

0

1,64

2,00

,727

1,523

,491

cervejas.
Q2Inovação_A empresa
sempre busca trabalhar com o
desenvolvimento de novas
cervejas.
Q3Inovação_A empresa
sempre aprimora os produtos
existentes, através da
incrementação de ingredientes
para que diferencie a cerveja.
Q4Inovação_A empresa
sempre procura rever e
aprimorar o seu processo de
produção de novas cervejas.
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Q5Inovação_A empresa
sempre procura utilizar de
novas matérias primas na

22

0

1,95

2,00

,899

0,528

,491

22

0

1,95

2,00

,722

0,069

,491

22

0

1,95

2,00

,785

0,083

,491

22

0

2,00

2,00

,617

0,000

,491

22

0

2,00

2,00

,976

0,676

,491

produção de cervejas.
Q6Inovação_A cervejaria
sempre busca investir em
novos mercados e diversidade
de clientes.
Q7Inovação_A cervejaria
procura sempre se reconfigurar
para se adaptar ao dinamismo
do ambiente em que está
inserida.
Q8Inovação_A cervejaria
sempre busca trabalhar com
mudanças procurando criar
vantagem competitiva em
relação aos seus concorrentes.
Q9Inovação_A empresa
sempre procurar inovar
constantemente.
Legenda: (1) Concordo fortemente; (2) Concordo; (3) Não concordo e Não Discordo; (4) Discordo; (5) Discordo
Fortemente.
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

Avaliando a escala Likert que foi utilizada na pesquisa, conforme a Tabela1,
percebe-se que todas as respostas relacionadas ao constructo de capacidade de inovação
ficaram entre ‘concordo fortemente’ e ‘concordo’; da mesma forma, a mediana de todos os
itens se apresenta na escala de concordância. Assim, tende-se à interpretação de que a
capacidade de inovação vem sendo desenvolvida nas cervejarias artesanais e que todos os
itens questionados nesse primeiro bloco estão presentes na realidade das empresas.
Dos questionamentos feitos à cervejaria no Bloco 1) capacidade de inovação, o que
mais ficou próximo foi a procura da empresa em rever e aprimorar os seus processos de
produção de cervejas; fato que demonstra a flexibilidade das cervejarias às mudanças e
tendências, resultando em novos produtos, ou seja, diversidades de bebidas artesanais.
Da mesma forma, em pouco menor concordância, as empresas afirmam que
trabalham com a inovação como forma de busca de vantagem competitiva, procurando inovar
constantemente e oferecer sempre variedades e novidades para o consumidor que aprecia as
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bebidas artesanais.
As cervejarias apresentaram características de flexibilidade para mudança,
aprimoramento de processos e produtos, busca por vantagem competitiva e por novos
experimentos, novos ingredientes e mudanças no processo de produção. Tais características
confirmam as ideias dos autores Tidd e Bessant (2009), quando dizem que a capacidade de
inovação está relacionada à capacidade de adaptação das empresas ao ambiente em que estão
inseridas, inovando conforme tendências e oportunidades de mercado.
Todas as empresas trabalham no aprimoramento de seus produtos através de novos
ingredientes que diferencie as bebidas em termos de sabor e aroma, levando assim à
curiosidade dos clientes em experimentar as novas bebidas.
A partir do momento em que nascem os diferenciais em seus produtos, as cervejarias
expandem seu mercado de atuação, pois atingem diversos grupos de clientes com expectativas
diferenciadas.
Assim, pode-se afirmar que as cervejarias artesanais possuem a sua capacidade de
inovação sempre em desenvolvimento, pois procuram inovar constantemente através de novos
produtos, que são consequências de novos experimentos, de ingredientes e mudanças de
processos de produção.
A partir de então, considerando essa capacidade de inovação das cervejarias,
inicia-se o processo de análise dos demais blocos que avaliam os fatores que de acordo com
Lawson e Samson (2001), os quais estão, teoricamente, relacionados à inovação das
empresas, influenciando de alguma forma os seus processos inovativos.
Tabela 2. Visão e Estratégia
N
Válido Ausente

Média Mediana

Modelo
padrão

Erro de
Assimetria

assimetria
padrão

Q10Estratégia_Nossa
cervejaria sempre reconhece a
importância da inovação para o

22

0

1,73

2,00

,767

,529

,491

22

0

2,14

2,00

,710

,674

,491

seu crescimento e sucesso.
Q11Estratégia_A nossa equipe
sempre compartilha uma visão
de futuro comum de como a
empresa se desenvolverá por
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meio da inovação.

Q12Estratégia_A inovação
está sempre inserida nos planos

22

0

1,86

2,00

,468

-,546

,491

22

0

2,23

2,00

,922

,705

,491

22

0

2,14

2,00

,774

1,105

,491

22

0

2,00

2,00

,873

,945

,491

da empresa para o futuro.
Q13Estratégia_A empresa
sempre prevê os recursos
necessários para a execução
dos projetos de inovação e de
melhorias.
Q14Estratégia_Nossa empresa
sempre mede de alguma
maneira o sucesso que resulta
da inovação em cervejas
diferenciadas.
Q15Estratégia_Nossa
cervejaria sempre almeja para
o futuro desafios que envolvem
a inovação.
Legenda: (1) Concordo fortemente; (2) Concordo; (3) Não concordo e Não Discordo; (4) Discordo; (5) Discordo
Fortemente.
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

A primeira análise diz respeito à estratégia da organização e busca identificar se as
cervejarias consideram a inovação em seu planejamento e visão de futuro. De acordo com a
Tabela 2 acima, todos os itens relacionados à estratégia apresentam concordância. Assim,
percebe-se que as empresas reconhecem a importância da inovação e que a visualizam como
oportunidade de crescimento e sucesso. O planejamento da empresa considera a inovação e
procura inclui-la em sua estratégia de negócio, avaliando a necessidade de provisão de
recursos e demais necessidades para o desenvolvimento da inovação. Tais características
convergem com os pensamentos de Tidd e Bessant (2009) ao afirmarem que empresas
inovadoras buscam direcionar a inovação conforme seu planejamento estratégico. Identifica-se
que há uma busca por expansão de mercado e para isso as empresas se planejam para a
inovação através de provisão de recursos para novos processos e produtos. Assim, já
considera a possibilidade de continuar o desenvolvimento de novas bebidas e avalia os
desafios que podem existir na expansão de mercado.
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Tabela 3. Aproveitamento da base de competências
N
Válido Ausente

Média Mediana

Modelo
padrão

Erro de
Assimetria

assimetria
padrão

Q16Conhecimento_O
desenvolvimento de capital
humano e capital de estrutura
da empresa é visto como fator

22

0

1,77

2,00

,752

1,153

,491

22

0

2,09

2,00

,750

,591

,491

22

0

1,77

2,00

,612

,142

,491

22

0

1,91

2,00

,811

,764

,491

22

0

1,82

2,00

,664

,212

,491

importante para a cervejaria
ganhar vantagem competitiva.
Q17Conhecimento_Nós
sempre desenvolvemos o
conhecimento e as habilidades
dos empregados.
Q18Conhecimento_A empresa
propicia a interação dos
empregados de diferentes áreas
de atuação, em todos os
momentos possíveis, para
compartilhamento de
experiências, discussões e
observações.
Q19Conhecimento_Os
projetos de inovação e
melhoria, tanto os
bem-sucedidos como os
malsucedidos, são analisados
em busca de lições para
inovações futuras.
Q20Conhecimento_A
padronização na nossa empresa
é um instrumento importante
para preservação do
conhecimento.
Legenda: (1) Concordo fortemente; (2) Concordo; (3) Não concordo e Não Discordo; (4) Discordo; (5) Discordo
Fortemente.
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

Conforme informações da Tabela 3, o aproveitamento da base de competências
internas é explorado e desenvolvido pelas cervejarias. O conhecimento é visto pelas empresas
estudadas como um fator importante na geração de vantagem competitiva e, com isso, buscam
desenvolver os conhecimento e habilidades dos seus colaboradores. Com esta valorização do
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conhecimento as empresas tendem a tornar seus colaboradores cada vez mais capacitados para
desenvolver novos produtos. Pode-se citar, por exemplo, o mestre cervejeiro, responsável pela
criação de novas misturas que gerarão produtos com aromas e sabores diferenciados. Para
isso, necessita de conhecimento técnico e capacitação para aplicar no processo produtivo e
gerar diferenciais com qualidade e que atendam as expectativas dos consumidores.
De acordo com os resultados, as empresas estudadas procuram propiciar a interação
entre todos os colaboradores, buscando o compartilhamento de informações, experiências que
podem contribuir com o desenvolvimento de novos produtos. Conforme Lawson e Samson
(2001), é extremamente importante envolver todas as pessoas chave para agir como inovadores.
Um dos pontos avaliados foi o trabalho em busca de melhoria contínua; não apenas
avaliar os produtos de sucesso, mas também os que não foram tão bem sucedidos. Assim, as
falhas são identificadas como lição e são vistas como oportunidades de melhorias, para que na
próxima tentativa o processo seja realizado de outra forma e tenha um resultado melhor.
Outro fator importante e que também foi identificado na realidade das empresas
pesquisadas, é preocupação com a preservação do conhecimento; uma vez que este seja
desenvolvido, cabe à empresa se preocupar e padronizar os seus procedimentos para que os
mesmos não sejam perdidos.
Tabela 4. Inteligência Organizacional
N
Válido Ausente

Média Mediana

Modelo
padrão

Erro de
Assimetria

assimetria
padrão

Q21IntOrg_Somos bons em
compreender as necessidades

22

0

2,05

2,00

,785

,566

,491

22

0

2,23

2,00

,922

,305

,491

22

0

1,95

2,00

,950

,830

,491

de nossos clientes.
Q22IntOrg_Trabalhamos junto
com nossos clientes no
desenvolvimento de novos
conceitos.
Q23InterOrg_Nós estamos
sempre em contato com os
clientes-usuários para
identificar oportunidades para
melhorar nossos produtos e
serviços.
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Q24InterOrg_Nós conhecemos
bem o mercado em que

22

0

2,27

2,00

,985

1,365

,491

22

0

2,14

2,00

,834

,269

,491

22

0

2,09

2,00

,971

,490

,491

22

0

2,14

2,00

,990

,352

,491

22

0

2,14

2,00

,889

,161

,491

22

0

2,41

2,00

,854

,058

,491

atuamos.
Q25InterOrg_Nós
compartilhamos experiências
com outras empresas.
Q26InterOrg_Nós trabalhamos
integrados com nossos
fornecedores e clientes na
nossa cadeia de suprimentos.
Q27InterOrg_Nós mantemos
um relacionamento com nossos
concorrentes.
Q28InterOrg_Nós analisamos
detalhadamente os produtos e
serviços dos nossos
concorrentes.
IQ29nterOrg_Nós mantemos
um relacionamento com
universidades, institutos de
pesquisa, acadêmicos e
pesquisadores.
Legenda: (1) Concordo fortemente; (2) Concordo; (3) Não concordo e Não Discordo; (4) Discordo; (5) Discordo
Fortemente.
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

A inteligência organizacional, conforme Tabela 4, também apresentou concordância
em todos os quesitos questionados, mantendo a mediana também favorável nas respostas. As
cervejarias indicam ter o conhecimento do mercado em que atuam e facilidade em identificar
as necessidades e desejos dos seus clientes, trabalhando em conjunto com eles para identificar
oportunidades de melhorias nos produtos e, em alguns casos, trabalham em parceria no
desenvolvimento de novas receitas.
Sua inteligência também está pautada no bom relacionamento, não apenas com os
clientes, mas como todos os que de alguma forma estão envolvidos na sua cadeia de
suprimentos, incluindo fornecedores e até mesmo concorrentes. O bom relacionamento entre
esses grupos fortalece discussões e trocas de experiências que agregam valor para ambas as
partes. Dessa forma, nota-se que as empresas agem conforme relatam Breznik e Hisrich
(2014), buscando desenvolver a inovação através de relacionamentos internos e externos,
visto que a junção de experiências agrega conhecimento e consequentemente, o
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desenvolvimento de novos produtos.
Outro fator importante é o relacionamento com universidades, institutos de pesquisa,
acadêmicos e pesquisadores. A concordância nesse caso é justificada devido às parcerias que
as cervejarias possuem com associações de apoio às cervejarias artesanais e demais
instituições que oferecem capacitação e auxílio ao negócio. No entanto, foi o único item que
quase não apresentou concordância; depreende-se assim que as cervejarias poderiam explorar
ainda mais o seu relacionamento com centros de pesquisas e outras instituições que têm
intuito de auxiliar no desenvolvimento e crescimento da inteligência organizacional.
Tabela 5. Criatividade e Gestão de ideias
N
Válido Ausente

Média

Mediana

Modelo
padrão

Erro de
Assimetria

assimetria
padrão

Q30PortProj_Os funcionários da
cervejaria, em especial o mestre
cervejeiro, são estimulados a gerar

22

0

1,64

2,00

,658

,547

,491

22

0

1,64

2,00

,658

,547

,491

22

0

1,86

2,00

,710

,203

,491

22

0

2,59

2,00

1,008

,649

,491

22

0

2,36

2,00

1,049

,806

,491

22

0

2,59

2,00

,959

,963

,491

ideias para melhorias dos produtos
ou processos.
Q31PortProj_A criatividade das
pessoas é considerada importante
para a solução de problemas.
Q32PortProj_Tentamos
desenvolver redes de contato
externas com pessoas que podem
nos ajudar com ideias e
conhecimento especializado.
Q33PortProj_Temos um sistema e
critérios claros para escolha de
projetos de inovação e melhoria de
produtos e processos.
Q34PortProj_Nossos projetos de
inovação de produto são
gerenciados do início ao fim,
desde a ideia até o lançamento.
Q35PortProj_Os projetos são
analisados, avaliados e planejados
cuidadosamente para estimular o
entendimento e o
comprometimento de todos os
envolvidos na implementação.
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Q36PortProj_A empresa
desenvolve hoje projetos de
inovação em parceria com outras
instituições (outras empresas,

22

0

2,95

3,00

1,174

,095

,491

22

0

2,18

2,00

1,006

,527

,491

22

0

2,64

2,50

,848

,303

,491

22

0

2,55

2,50

,858

,095

,491

universidades, institutos de
pesquisa etc.).
Q37PortProj_O progresso dos
projetos é monitorado pelos
gestores da cervejaria.
Q38PortProj_A nossa empresa
concede tempo e recursos para os
empregados gerarem,
compartilharem, trocarem e
experimentarem ideias e soluções
inovadoras.
Q39PortProj_A nossa empresa
concede liberdade, espaço e
recursos para as pessoas aceitarem
riscos e inovarem.

Legenda: (1) Concordo fortemente; (2) Concordo; (3) Não concordo e Não Discordo; (4) Discordo; (5) Discordo
Fortemente.
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

A Tabela 5 apresenta os resultados referentes à criatividade e à gestão de ideias nas
cervejarias. Nesse constructo, o único item que apresentou médias que não demonstram
concordância total, mas que possuem resposta neutra, foi o desenvolvimento de projetos
inovativos e parceria com outras instituições como institutos de pesquisas e universidades. A
mediana, nesse item ,apresentou valor 3, o que comprova a discussão do constructo anterior
que levanta a possibilidade de melhor exploração do conhecimento externo para o
aprimoramento e desenvolvimento da capacidade de inovação.
Outros dois itens que não apresentaram total concordância foi a liberdade de tempo,
espaço e recursos para os funcionários criarem e inovarem. Assim entende-se que por mais
que haja incentivo à inovação, se as cervejarias disponibilizassem mais recursos e espaço aos
funcionários, a capacidade de inovação da empresa poderia ter um crescimento ainda maior.
O mestre cervejeiro e demais funcionários são incentivados a criar novos produtos ou
melhorar os já existentes. A criatividade dos envolvidos é considerada importante, dessa
forma provavelmente é valorizada e incentivada. As empresas demonstram buscar
desenvolver novos contatos externos para ajudar com novas ideias, o que pode estar
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relacionado ao item já discutido no constructo de inteligência organizacional, que afirmava o
contato com fornecedores, clientes e concorrentes.
No que tange ao desenvolvimento de novos projetos, as empresas demonstram ter
critérios claros e trabalhar no planejamento dos projetos de inovação, não se preocupando
apenas com sua organização, mas os monitorando do início ao fim.
Tabela 6. Estruturas e Sistemas Organizacionais
N
Válido Ausente

Média Mediana

Modelo
padrão

Erro de
Assimetria

assimetria
padrão

Q41OrgProc_Nossa estrutura
organizacional contribui para a

22

0

2,45

2,00

,912

,147

,491

22

0

2,14

2,00

,710

,674

,491

22

0

2,50

2,00

,802

,610

,491

22

0

2,23

2,00

,869

,473

,491

22

0

1,95

2,00

,653

,042

,491

tomada rápida de decisões.
Q42OrgProc_Na nossa
empresa os diferentes
departamentos / áreas
trabalham em harmonia.
Q43OrgProc_São
desenvolvidas estruturas
organizacionais abertas e
flexíveis que destacam a
importância da capacitação
técnica.
Q44OrgProc_A estrutura
organizacional maximiza o
fluxo de conhecimentos através
das redes formal e informal.
Q45OrgProc_As práticas de
gestão da nossa organização
são alinhadas aos objetivos da
empresa
Legenda: (1) Concordo fortemente; (2) Concordo; (3) Não concordo e Não Discordo; (4) Discordo; (5) Discordo
Fortemente.
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

Na Tabela 6, a interpretação passa a ser da estrutura e sistemas organizacionais das
cervejarias. O constructo apresentou concordância em todos os itens questionados e a mediana
volta a apresentar total concordância. A agilidade é identificada na tomada de decisões, fator
que facilita a inovação e adaptação às constantes mudanças e exigências do mercado. Da
mesma forma, são desenvolvidas estruturas organizacionais abertas e flexíveis a tardes
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mudanças. A estrutura demonstra se preocupar com o conhecimento técnico e com a
integração entre os departamentos, o que confirma o item já analisado ao se falar de
inteligência organizacional e reforça o que já foi discutido no constructo de estratégia, quando
relatar alinhar as práticas de gestão aos objetivos da organização, o que, consequentemente,
percebe-se que está ligado à inovação.
Tais discussões departamentais e entre diversos grupos de pessoas, já identificadas
em mais de um constructo, facilitam a inovação assertiva, visto que integram diversas
opiniões e envolvem as pessoas que estão em contato com os clientes com aqueles que estão
envolvidos nos processos produtivos focados em desenvolver receitas e novos experimentos.
Tabela 7. Cultura e Clima
N
Válido Ausente

Média Mediana

Modelo
padrão

Erro de
Assimetria

assimetria
padrão

Q46CulComp_As pessoas
demonstram comprometimento
e lealdade para com a

22

0

2,18

2,00

,795

,899

,491

22

0

2,18

2,00

,853

,637

,491

22

0

2,09

2,00

,921

,611

,491

22

0

2,14

2,00

,834

,812

,491

22

0

2,18

2,00

,733

,495

,491

22

0

1,91

2,00

,750

,898

,491

organização.
Q47CulComp_Os funcionários
da cervejaria aceitam
facilmente os desafios que lhe
são propostos.
Q48CulComp_Na nossa
empresa, os empregados têm
autonomia para resolver os
problemas e tomar as decisões
necessárias no dia a dia do seu
trabalho.
Q49CulComp_Na nossa
empresa é esperado que as
pessoas criem e empreendam
inovações em seu trabalho.
Q50CulComp_Falhas são
aceitas como aprendizagem;
pois falhas são o preço a ser
pago pelo processo criativo.
Q51CulComp_Na nossa
empresa, é esperado que as
pessoas tragam ideias, opinem,
discordem e se posicionem.
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Q52CulComp_O conflito
construtivo de ideias é
percebido como benéfico para

22

0

2,05

2,00

,844

,955

,491

22

0

1,18

1,00

,588

3,059

,491

22

0

2,09

2,00

,811

1,002

,491

o trabalho.
Q53CulComp_Na nossa
empresa o trabalho em (espírito
de) equipe é estimulado.
Q54CulComp_Há colaboração
entre os membros das equipes.

Legenda: (1) Concordo fortemente; (2) Concordo; (3) Não concordo e Não Discordo; (4) Discordo; (5) Discordo
Fortemente.
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

A Tabela 7 mostra os resultados relacionados ao constructo da cultura e clima. Todos
os itens questionados demonstram concordância, o que afirma que as empresas possuem uma
cultura que aceita desafios e para isso conta com o comprometimento dos seus funcionários,
que buscam trazer novas ideias, criar, opinar e contribuir para a inovação. A cultura das
cervejarias aparenta dar liberdade para os funcionários em desenvolver a inovação. Dessa
forma, os funcionários se sentem mais a vontade a criar novas receitas, utilizar novos
ingredientes e gerar assim novos produtos, que muitas vezes parecem inusitados. Isso justifica
os diversos produtos que são criados com aromas e sabores totalmente diferenciados, como,
por exemplo, com sabores de frutas e de mel.
Um ponto que chama atenção é o espírito em equipe, único item a apresentar total
concordância plena. Assim, percebe-se que a harmonia entre a equipe e a colaboração é um
fator existente nas cervejarias e que podem influenciar na criação de novas ideias, pois com
um ambiente favorável e acolhedor os colaboradores podem se motivar a trabalhar e a trazer
mais resultados.
Tabela 8. Gestão de Tecnologia
N
Válido Ausente

Média Mediana

Modelo
padrão

Erro de
Assimetria

assimetria
padrão

Q55Tecnologia_A empresa
dispõe de uma equipe própria
de especialistas para pesquisa e
desenvolvimento tecnológico.

22

0

3,23

3,50

1,152

-,489

,491
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Q56Tecnologia_Nós fazemos
um esforço para antecipar o
pleno potencial de novas

22

0

2,64

3,00

1,002

-,101

,491

22

0

2,91

3,00

,868

,667

,491

22

0

2,45

2,00

1,262

,581

,491

22

0

3,32

3,00

1,086

-,219

,491

22

0

3,32

3,00

,945

,023

,491

22

0

3,27

4,00

1,352

-,421

,491

práticas e tecnologias.
Q57Tecnologia_Nós
perseguimos programas de
longo prazo com objetivo de
obter capacitação tecnológica à
frente de nossas necessidades.
Q58Tecnologia_Nós estamos
constantemente pensando
sobre a próxima geração de
tecnologia.
Q59Tecnologia_Nós temos um
sistema de análise do portfólio
de tecnologias.
Q60Tecnologia_Nós
possuímos pessoas que
trabalham na análise dos
impactos da tecnologia.
Q61Tecnologia_Nós temos
associações formais com
organizações externas de
Pesquisa & Desenvolvimento
como Universidades e Centros
de Pesquisas.
Legenda: (1) Concordo fortemente; (2) Concordo; (3) Não concordo e Não Discordo; (4) Discordo; (5) Discordo
Fortemente.
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

O último constructo analisado é a Gestão da Tecnologia; conforme Tabela 8, é o
único a demonstrar um menor número de concordância. As empresas demonstram pensar em
meios tecnológicos e estar atentas às próximas gerações de tecnologia. No entanto, respondem
de maneira neutra ao se falar de equipe de especialistas envolvidos em desenvolvimento
tecnológico, esforços para antecipar novas tecnologias, planejamento de longo prazo referente
à tecnologia. Ao se tratar de utilização de associações formais com organizações externas de
P&D, com universidades e demais centros de pesquisas, elas aparentam não utilizar este tipo
de serviços, fato que pode ser percebido nos itens avaliados anteriormente.
Questões relacionadas à tecnologia e ao desenvolvimento de P&D exigem maior
investimento, fato esse que pode justificar a menor concordância, visto que as empresas
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respondentes que investem nesses conceitos são cervejarias de maior porte, que
consequentemente, possuem mais disponibilidade de recursos para investimento.
A seguir apresenta-se a média geral por constructo de forma a resumir a interpretação
e a concordância de cada item. De acordo com Field (2011), a média é um modelo criado para
resumir dados, tentando verificar quão diferentes são os resultados do modelo que é criado na
expectativa da pesquisa.

ogia

Tecnol

a

Cultur

ra

Estrutu

idade

Criativ

ncia

Inteligê

imento

Conhec

gia

Estraté

ão

Inovaç

dade de

Capaci

Tabela 9. Média geral dos constructos

1,00

1,17

1,20

1,25

1,40

1,40

1,44

1,57

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,89

2,00

3,00

2,83

1,80

3,63

3,30

3,40

2,44

4,43

2,00

1,83

2,80

2,13

2,20

3,60

3,67

3,43

1,22

1,83

2,40

2,25

2,60

2,40

1,56

4,00

1,78

1,83

2,20

2,50

2,30

2,20

2,44

3,43

1,44

1,83

1,60

1,75

1,80

1,80

1,44

2,71

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,89

2,00

1,67

1,17

1,40

1,88

2,00

1,60

1,67

2,57

1,11

1,17

1,00

1,00

1,80

1,20

1,22

1,71

1,67

2,00

1,60

2,63

2,70

2,20

1,89

2,86

2,89

2,33

2,00

2,00

2,20

2,00

2,11

3,71

1,67

2,17

1,80

1,75

2,30

2,00

2,00

3,00

1,78

2,00

2,00

3,38

2,90

2,40

2,22

3,14

2,11

2,33

1,80

2,63

3,00

3,00

2,78

3,29

1,89

2,17

2,00

2,00

2,20

2,00

2,11

2,29

2,78

3,50

3,00

3,50

4,10

3,20

2,22

4,86

2,22

1,67

1,40

2,13

1,90

2,40

1,89

3,14

2,22

2,67

2,40

1,75

2,50

2,60

1,00

4,00

1,44

1,83

1,60

1,13

1,60

2,00

1,78

2,57

1,44

1,83

1,20

2,13

1,90

2,20

2,00

3,00

1,78

2,17

2,00

2,25

1,90

2,00

2,33

2,71

1,87

2,02

1,87

2,17

2,30

2,25

2,00

3,02

Legenda: (1) Concordo fortemente; (2) Concordo; (3) Não concordo e Não Discordo; (4) Discordo; (5) Discordo
Fortemente.
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

Considerando a média geral e individual dos constructos, conforme a Tabela 9,
percebe-se a concordância em 7 dos constructos estudados e neutralidade no que diz respeito
à gestão de tecnologia. Dessa forma, os resultados apresentam a existência da inovação nas
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cervejarias artesanais em nível entre concordância e concordância plena. Há ainda utilização
da estratégia empresarial vinculada à inovação, onde o conhecimento interno é valorizado,
absorvido e utilizado na criação de novos produtos. A inteligência organizacional está em
constante desenvolvimento a fim de crescer e resultar em inovações. A criatividade é
estimulada e a estrutura e clima organizacional procuram incentivar e facilitar a inovação.
Além disso, a tecnologia é utilizada através de equipamentos que auxiliem na produção, mas
pode ser ainda mais explorada no que compete à P&D e parcerias com instituições de
pesquisa.
4.2. CONSISTÊNCIA INTERNA ALFA DE CRONBACH
O α de Cronbach é um teste de consistência interna com base na correlação média
dos itens estudados. (IBM SPSS). O α de Cronbach é uma das medidas estatísticas de
confiabilidade. O α de Cronbach indica a confiabilidade do questionário e para isso considera
válidos resultados que possuem valores entre 0,7 - 0,8 e não confiável, uma escala com
valores mais baixos. (FIELD, 2011).
Tabela 10. Análise de Cronbach
Fatores do modelo de Capacidade de
Inoação de Lawson e Samson (2001)

Variável

Capacidade de Inovação

Inovação

Visão e estratégia

Intenção Estratégia

Aproveitamento da base de
competências

Gestão do
Conhecimento

Inteligência organizaional

Inteligência
Organizacional

Criatividade e Gestão de ideias
Estrutura e Sistemas Organizacionais

Gestão de Portifólio e
Projetos
Organização e
Processos

Cultura e Clima

Cultura e
Comportamento

Gestão da Tecnologia

Gestão da Tecnologia

Estatística de Confiabilidade
Alfa de Cronbach
0,827
Alfa de Cronbach
0,792
Alfa de Cronbach
0,729
Alfa de Cronbach

N de itens
9
N de itens
6
N de itens
5
N de itens

0,911

9

Alfa de Cronbach
0,869
Alfa de Cronbach
0,539
Alfa de Cronbach

N de itens
10
N de itens
6
N de itens

0,874
Alfa de Cronbach
0,885

9
N de itens
7

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017 (Análise de confiabilidade de Alfa Cronbach – Saída SPSS).

Conforme a Tabela 10, o único item que demonstrou Alfa abaixo do parâmetro
considerado confiável foi a variável ‘organização e processos’, que está relacionada à
estrutura e sistemas organizacionais. O problema identificado nesse constructo diz respeito à
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variável 40 (Nossa estrutura organizacional não impede, mas dificulta a inovação e melhoria),
visto que o SPSS indica que sua retirada melhora o α. Para proceder as demais análises essa
variável foi excluída, então o Alfa passa de 0,539 para 0,819 e o número de itens a ser
considerado passa a ser 5, e não mais 6.
Field (2011) aponta que o número de itens da escala pode interferir no resultado do
Alfa, interpretando-se assim que quanto maior o número de itens, possivelmente maior será o
valor do Alfa.
Os resultados descritos acimas afirmam a atuação das cervejarias artesanais no ramo
inovativo, visto que demonstram reconhecer a importância da inovação e trabalham para
desenvolver a inteligência e criatividade interna em parceria com contatos externos, em busca
de desenvolvimento de novos produtos.
Dessa forma, percebe-se que os resultados são válidos e confiáveis, podendo assim
prosseguir com as demais análises.
4.3. CORRELAÇÃO NÃO PARAMÉTRICA - KENDALL
A próxima análise realizada foi a estimativa de correlação não paramétrica Tau de
Kendall (τ), que de acordo com Field (2011), é uma correlação não paramétrica utilizada para
analisar um número pequeno de dados com grande número de postos. O autor ressalta que o
resultado é considerado positivo e altamente significativo quando o valor da significância é
menor que 0,05.

Inovação

Capacidade de

Correlações de

Tecnologia

Cultura

Estrutura

Criatividade

Inteligência

Conhecimento

Estratégia

Capacidade

Tabela 11. Correlação não paramétrica - Análise Geral

1,000

0,589**

0,400*

0,363*

0,420**

0,465**

0,420**

0,425**

.

0,000

0,014

0,024

0,009

0,005

0,009

0,007

22

22

22

22

22

22

22

22

coeficiente
Sig. (2
extremidades)
N

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
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Fonte: Resultados da pesquisa, 2017 (Kendall – Saída SPSS).

De acordo com os dados gerados no SPSS e expostos na Tabela 11 acima, todos os
fatores apresentados por Lawson e Samson (2001) apresentaram valores significantes quando
relacionados com a capacidade de inovação.
Os itens conhecimento e inteligência se destacam com relação significativa. Assim,
entende-se que o conhecimento adquirido e empregado nas cervejarias possui correlação com o
desenvolvimento dos produtos cervejeiros. Tal conhecimento trata-se do aproveitamento das
competências da empresa através do desenvolvimento do seu capital humano, oferecendo
conhecimento e incentivando no desenvolvimento de suas competências, que podem gerar
inovação. Esse conhecimento pode ser utilizado para novas receitas, misturas e
consequentemente, novos produtos artesanais. Pode-se justificar esse resultado significante
para o fator ‘conhecimento’ devido a diversos cursos ofertados pelas associações de apoio às
cervejarias, a graduações, a especializações e a cursos de aprimoramento que são oferecidos
nesse ramo, buscando desenvolver o conhecimento para a criação de novas cervejas. Tendo
essa significância, é de extrema importância o trabalho de padronização dos processos para
manutenção e retenção dos conhecimentos.
Da mesma forma, a inteligência organizacional se destaca com forte relação com a
inovação. Esta pode ser adquirida através de práticas que busquem compreender as
necessidades dos clientes, trabalhar em parcerias com eles, e a partir disso identificar
oportunidades de melhorias e inovações. Esse fator também pode estar relacionado ao
conhecimento adquirido internamente através da base de competências e conhecimentos dos
envolvidos no trabalho de inovação, ou externamente, a partir de troca de experiências com
outras cervejarias, fornecedores ou clientes. Essa importância pode ser atribuída à forte relação
de parceria que existe entre as cervejarias artesanais e as associações de apoio à inovação, com
a realização de eventos, concursos cervejeiros, entre outros encontros que promovam a troca de
experiência.
Os itens estratégia, criatividade, estrutura, cultura e tecnologia possuem uma
correlação significativa.
O resultado demonstra que o fator ‘estratégia empresarial’ das empresas respondentes
está alinhado com os objetivos de inovação. Dessa forma, percebe-se que as cervejarias não
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trabalham com inovação de uma forma acidental, mas buscam estabelecer critérios de novos
desenvolvimentos. Entende-se que as cervejarias artesanais estudadas buscam inserir em seu
planejamento metas de inovações e estabelecem meios para alcançá-las. Após a implantação
das novidades e diversidades de cerveja, a empresa pode desenvolver medições de sucessos de
suas inovações para assim poder prever novos desafios e buscar novas ferramentas para
desenvolver sua capacidade inovativa.
A relação com a criatividade pode ser justificada por incentivo que as cervejarias
artesanais devem promover para a geração de novas ideias. O incentivo pode estar alicerçado
em estímulo para melhorias de produtos e processos, assim como na solução de problemas. A
criatividade pode ser influenciada através dos contatos externos existentes, como por exemplo,
as parcerias que podem ser formadas entre universidades e cervejarias, o que estimula a troca de
ideias e o benchmarking. Projetos criativos são mantidos através do monitoramento e
aperfeiçoamento contínuo.
A estrutura é contribuinte para a inovação cervejeira quando possui uma característica
flexível a mudanças que busca atender às novas expectativas e desejos dos consumidores, por
mais inusitados que possam parecer. Para fortalecer a estrutura inovativa é necessário possuir as
práticas alinhadas com os objetivos estratégicos da empresa, que conforme avaliado acima,
possui atenção especial voltada para inovação.
Com a análise do fator cultura, percebe-se que as cervejarias possuem facilidade em
aceitar novos desafios. Essa característica pode estar associada ao fato de trabalhar com
produtos artesanais e que exijam uma cultura criativa e um clima que propicie facilidade na
criação de novas cervejas. Para incentivar uma cultura inovativa é necessário aceitar as falhas
como aprendizagem e tornar conflitos como fatos construtivos, para que sirvam como
promotores de novos projetos e ideias.
Tecnologia se apresenta também como um dos fatores primordiais ao
desenvolvimento da inovação. Facilmente justifica-se essa importância, visto que para criar
novas cervejas é necessário contar com uma equipe especializada no ramo como, por exemplo,
mestres cervejeiros e técnicos em produção que estejam capacitados para desenvolver
pesquisas e utilizar o desenvolvimento tecnológico nas produções. No ramo cervejeiro são
diversos os meios tecnológicos existentes, como equipamentos modernos que podem ser
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utilizados para a produção e manutenção das cervejas, tanques fermentadores, filtros e tanques
armazenadores, barris e garrafas com grande capacidade para suprir as demandas, entre outras
tecnologias que podem ser adotadas perlas cervejarias.
A partir da grande relevância encontrada nos fatores quando relacionados à capacidade
de inovação, buscou-se identificar as características específicas de cada estado respondente, a
fim de se veirifcar se há diferença nessa relação quando avaliados individualmente. Assim, foi
gerada a correção não paramétrica de Kendall dividindo por estados, Paraná e Rio Grande do
Sul, conforme Tabelas 12 e 13.

Correlações de

Inovação

Capacidade de

Tecnologia

Cultura

Estrutura

Criatividade

Inteligência

Conhecimento

Estratégia

Capacidade

Tabela 12. Correlação não paramétrica - Kendall - Paraná

1,000

0,554

0,537

0,667*

0,609*

0,567*

0,667*

0,841**

.

0,050

0,054

0,015

0,026

0,041

0,015

0,002

9

9

9

9

9

9

9

9

coeficiente
Sig. (2
extremidades)
N

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017 (Saída SPSS).

Assim como a análise geral, os resultados indicam todas as variáveis como positivas, o
que reflete a significância. Com isso, nota-se que todos os itens, em menores ou maiores
proporções, possuem relação e interferem na capacidade de inovação das cervejarias artesanais
situadas no Paraná.
As variáveis: inteligência, cultura, criatividade e estrutura, nessa ordem, se destacaram
como significante no nível 0,05. Nessa análise nenhuma variável apresentou um τ negativo,
com isso podemos considerar que todos os fatores estão relacionados à inovação das empresas.
A variável ‘tecnologia’ possui maior correlação τ = 0,841, sendo a única que se
destaca no nível 0,01 com valor de significância 0,002. Entende-se com isso que a tecnologia é,
dentre os 7 fatores estudados por Lawson e Sansom (2001), o que mais interfere na inovação
das cervejarias paranaenses. Essa utilização alta da tecnologia na produção de novas cervejas é
comprovada pela Procerva (2017), que destaca o Paraná como referência a nível nacional no
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ramo de cervejas artesanais, através do destaque em premiações em festivais de cervejas a nível
nacional. Para conseguir títulos nesse nível, as cervejarias precisam usufruir de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico para criar produtos atrativos e diferenciados.
Tabela 13. Correlação não paramétrica - Kendall - Rio Grande do Sul

Inovação

Capacidade de

Correlações de

Tecnologia

Cultura

Estrutura

Criatividade

Inteligência

Conhecimento

Estratégia

Capacidade

Correlações

1,000

0,585*

0,274

-0,055

0,218

0,214

0,166

0,136

.

0,010

0,224

0,803

0,320

0,342

0,453

0,534

13

13

13

13

13

13

13

13

coeficiente
Sig. (2
extremidades)
N

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017 (Saída SPSS).

Analisando o Estado do Rio Grande do Sul, percebe-se grande diferença dos
resultados em comparação aos obtidos no Estado do Paraná. As cervejarias gaúchas
demonstram um grau menor de significância das variáveis quando relacionadas à capacidade de
inovação.
Com a avaliação dos dois estados em paralelo, percebe-se que o único item com alta
significância nos dois estados foi a ‘estratégia’; assim, entende-se que a inovação está embutida
no planejamento empresarial e é considerada nas visões em longo prazo. No estado do Paraná, o
item apresentou um τ = 0,554 e no Rio Grande do Sul τ = 0,585. Mesmo sendo a única que se
destacou como uma maior relação com a inovação no Rio Grande Sul, esta variável se
apresenta como mais significante na região gaúcha do que na paranaense, o que pode indicar
que sua relação com a inovação ainda é mais forte nas cervejarias do Rio Grande do Sul.
A forte relação pode ser justificada pelo fato dos dois estados concentrarem maior
parte de centralização de produção de cevada. Conforme Vasconcelos (2017), considerando a
última década, Rio Grande do Sul e Paraná respondem juntos por mais de 90% da produção
nacional de cevada. Assim, com a grande produção do insumo para as cervejas, as empresas já

67

incluem em seu planejamento em longo prazo variedades de projetos que resultem em produtos
inovadores, visto o grande potencial de produção que possuem em suas localidades. Os demais
fatores não apresentaram significância.
As diferenças entre os dois estados não estão relacionadas à quantidade de respostas,
visto que o número maior de respondentes foi do Rio Grande do Sul, estado que apresentou
menor significância entre as variáveis e a capacidade de inovação cervejeira. Esse resultado
pode estar associado ao tempo de empresa, considerando que das cervejarias respondentes, as
que possuem mais tempo de atuação estão localizadas no Paraná; assim, as cervejarias do Rio
Grande do Sul, por a maior parte ainda estarem nos primeiros anos de atuação, estão adequando
e alinhando tais fatores ao desenvolvimento da capacidade de inovação. Considerando que
maior parte dos fatores são significantes e que a estratégia inovativa está consolidada, esses
números tendem a aumentar no decorrer do tempo.

4.4. CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DAS CERVEJARIAS ARTESANAIS DA REGIÃO
SUL
A figura 4, abaixo, permite analisar a relação dos fatores do modelo de capacidade de
inovação de Lawson e Samson (2001) com a capacidade de inovação das cervejarias artesanais
localizadas no Sul, considerando apenas os Estados respondentes, Paraná e Rio Grande do Sul.

68

Figura 4. Capacidade de Inovação das cervejarias artesanais da região Sul

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

A Figura 4 apresenta um resumo das análises já realizadas sobre os constructos
estudados, facilitando assim a visualização da relação dos fatores do modelo de capacidade de
inovação, no qual a pesquisa se baseou, e da capacidade de inovação das cervejarias
artesanais estudadas.
A partir de todos os resultados, é possível afirmar que as cervejarias artesanais
possuem inovação em sua rotina a partir do momento que produzem bebidas com sabores e
aromas diferenciados, não produzindo apenas um chopp ou cerveja tradicional, mas também
produtos que instigam a curiosidade dos consumidores. Mesmo já possuindo produtos
diferenciados, estão sempre em busca de novas oportunidades de mercado e desenvolvimento
de novos produtos.
De acordo com a correlação não paramétrica de Kendall, pode-se afirmar que existe
relação entre os fatores descritos no modelo de capacidade de inovação de Lawson e Samson
(2001) com a capacidade de inovação das cervejarias artesanais estudadas. Tal relação pode
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ser explicada individualmente conforme os próximos parágrafos.
Percebe-se que a inovação está inclusa no planejamento da empresa, ou seja, as
cervejarias já se precipitam às potenciais mudanças de mercado e reagem a elas por meio da
inovação. Com isso, verifica-se que a inovação está embutida no planejamento estratégico
empresarial. Quando a empresa considera a inovação em seu planejamento estratégico, ela
tende a definir seus objetivos e providencia meios de alcançar essa inovação prevista. Assim,
busca recursos que permita o desenvolvimento da inovação. Se uma empresa não considera a
inovação em seu planejamento empresarial, ela tende a ser mais resistente à mudança.
O aproveitamento da base de competência influencia a capacidade de inovação pelo
fato de estar ligado diretamente ao conhecimento técnico interno da organização.
Profissionais capacitados tecnicamente no ramo de atuação tendem a desenvolver inovações
mais assertivas. No caso da realidade estudada, observa-se em especial, o papel do mestre
cervejeiro, pessoa responsável por experimentar novas misturas, criar novas receitas gerando
assim produtos inovadores. Dessa forma, o conhecimento interno é primordial para a
inovação e a valorização desse conhecimento auxilia como incentivo de desenvolvimento das
capacidades individuais e organizacionais. As capacitações e conhecimentos técnicos podem
ser adquiridos de diversas formas, como interação entre áreas, interação com as demais
cervejarias ou participação de cursos e treinamentos. A interação entre colaboradores auxilia
no desenvolvimento de conhecimento, as discussões de pessoas de áreas diferentes podem
trazer novas visões e auxiliar no desenvolvimento dos produtos. A interação entre cervejarias
propicia troca de experiências e análises de diferentes realidades; já a capacitação técnica
pode auxiliar no desenvolvimento das capacidades, pois alinhando-se aos conhecimentos,
tende a desenvolver inovações. No ramo cervejeiro existem diversas oportunidades de
capacitação técnica, como graduações, especializações, cursos técnicos práticos, eventos e
festivais de cervejas.
Interpreta-se a inteligência organizacional relacionada à forma com que a empresa
desenvolve seu know- how; com os resultados obtidos no decorrer desta pesquisa percebe-se
que as empresas possuem um bom conhecimento do mercado em que atuam, ou seja,
conhecem bem seus clientes e suas necessidades, e procuram estudar seus concorrentes. Outro
fator importante identificado foi o bom relacionamento com seus stakeholders, principalmente
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com seus clientes a partir do momento que desenvolvem um contato e relação próxima,
buscando identificar suas necessidades e desejos, trabalhando, algumas vezes junto com eles
no desenvolvimento das novas bebidas. Dessa forma, percebe-se que as cervejarias procuram
manter e desenvolver a sua inteligência organizacional, para que a partir dela possam prover
informações que, aliadas com as competências internas, propiciam a inovação.
As cervejarias buscam incentivar a criatividade dos funcionários dando liberdade
para eles criarem produtos novos, o que tende a motivá-los, deixando-os mais seguros para
criar bebidas novas e até mesmo inusitadas; no entanto, tal incentivo poderia ser melhorado ao
se disponibilizar mais tempo e recursos para criação dos novos produtos. As empresas
estudadas demonstram gerir suas ideias, ou seja, seus projetos através de planejamento e
controle, o que permite acompanhar todo o processo e identificar falhas e novas
oportunidades de desenvolvimento.
A estrutura e o sistema organizacional das cervejarias influenciam a capacidade de
inovação a partir do momento que valorizam e reconhecem o conhecimento técnico interno;
utilizam práticas de inovação que estejam alinhadas ao objetivo estratégico e buscam
interação e discussão que gerem oportunidades de melhorias. Enfim, utilizam práticas
organizacionais que contribuam para a inovação.
A cultura e o clima das cervejarias demonstram comprometimento e facilidade a
aceitar desafios; com isso a inovação se torna mais frequente e acontece com mais facilidade.
O espírito de equipe pode auxiliar na cooperação no momento de criar algo novo através da
junção de ideias e esforços. A cultura de liberdade para o desenvolvimento de novas bebidas
tornam os envolvidos mais confiantes e motivados para inovação.
A gestão da tecnologia influencia na inovação, visto que fornece oportunidade de
P&D. Percebe-se como um ponto de melhoria das cervejarias a utilização da capacitação
tecnológica. Tal oportunidade de melhoria não significa que as cervejarias não utilizam da
gestão de tecnologia, elas utilizam de equipamentos para criação dos produtos e
desenvolvimento de pesquisa, porém podem explorar mais as parcerias com instituições de
pesquisa. Por mais que os resultados de concordância tenham demonstrado menor utilização
por parte das cervejarias, a tecnologia também apresentou relação com a capacidade de
inovação.
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Por fim, comprova-se a relação dos 7 fatores estudados com a capacidade de
inovação cervejeira. Cada fator em sua particularidade incentiva a capacidade de inovação,
seja através de conhecimento, incentivos ou recursos. Dessa forma, tanto a correlação não
paramétrica quanto as respostas das cervejarias induzem ao entendimento que tais fatores são,
de alguma forma, influenciadores da sua capacidade de inovação.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Lawson e Samson (2001) estudam a capacidade de inovação e propõem um modelo
que identifica 7 fatores que influenciam e que, de alguma forma, estão relacionados à
capacidade de inovação das empresas. São eles: visão e estratégia, aproveitamento da base de
competências, inteligência organizacional, criatividade e gestão de ideias, estrutura e sistemas
organizacionais, cultura e clima e gestão de tecnologia.
Partindo desse pressuposto, o problema de pesquisa e o objetivo geral deste trabalho
buscaram analisar a relação dos fatores do modelo de capacidade de inovação de Lawson e
Samson (2001), com a capacidade de inovação das cervejarias artesanais localizadas no Sul
do Brasil. Para nortear e cumprir o objetivo geral, elencou-se como objetivos específicos:
realizar análise descritiva das cervejarias estudadas, mensurar a capacidade de inovação das
cervejarias artesanais localizadas no Sul, mensurar os fatores do modelo de capacidade de
capacidade de inovação do Modelo de Lawson e Samson (2001) na realidade das cervejarias do
Sul e relacionar os fatores do modelo de capacidade de inovação de Lawson e Samson (2001),
presentes nas cervejarias estudadas, com sua capacidade de inovação.
A partir do levantamento dos dados realizados por questionários através da pesquisa
survey, foram levantadas informações que descreveram o perfil das cervejarias estudadas e
permitiram a identificação e mensuração da capacidade de inovação das cervejarias que
retornaram a pesquisa, identificando os seus principais produtos e qual a relação destes com a
inovação. Na identificação foram levantadas informações sobre os tipos de produtos oferecidos
pelas cervejarias, quais eram os produtos inovadores, quais os principais produtos e quais
características os diferenciavam no mercado. Constataram-se como os três principais produtos
das cervejarias estudadas: a cerveja artesanal com sabor diferenciando, as cervejas artesanais
com aroma diferenciado e os chopps artesanais com aroma diferenciado. Dessa forma,
verifica-se a predominância da inovação nas cervejarias, visto que mesmo oferecendo
produtos tradicionais, os que se destacam como principais produtos são os artesanais, que
contam com a inovação no seu processo e resultado final. Esse número demonstra que
90,90% das cervejarias consideraram algum produto artesanal como diferencial entre outras
cervejarias.
A mensuração dos fatores do modelo de capacidade de inovação de Lawson e Samson
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(2001) na realidade das cervejarias do Sul do Brasil foi, assim como a mensuração da inovação
já citada acima, realizada através de análises quantitativas descritivas dos constructos. Foi
observado que todos os fatores se demonstraram presentes nas realidades cervejeiras
apresentando concordância, e que apenas o item relacionado à tecnologia pode ser mais
explorado ao que compete à P&D, com parceria de instituições externas.
- As cervejarias procuram inserir os seus objetivos relacionados à inovação no
planejamento estratégico da empresa e a partir de então trabalham com os outros fatores a fim
de alcançar resultados inovadores.
- O conhecimento interno é explorado e busca ser desenvolvido para que a empresa
tenha mais resultados no que tange ao desenvolvimento de novos produtos. Tal conhecimento é
estimulado através de apoios externos, capacitações e trocas de experiências internas e
externas.
- A inteligência organizacional se mostra pautada na identificação de oportunidade,
levantamento de informações e utilização de tais informações juntamente com sua capacidade
interna para alcançar vantagem competitiva.
- A criatividade é estimulada e a cultura organizacional também propicia liberdade no
desenvolvimento da inovação.
- As estruturas e sistemas organizacionais procuram valorizar o conhecimento técnico,
as experiências, novas tentativas e práticas de inovação que estejam alinhadas com o objetivo
estratégico.
- As cervejarias possuem uma cultura e clima favorável à inovação, o que gera
comprometimento com novos desafios por parte dos funcionários.
- A tecnologia é utilizada nos processos produtivos por meio de máquinas e
equipamentos, mas oferece oportunidade de melhoria relacionada à P&D.
Com a utilização do Alfa de Cronbach foi confirmada a confiabilidade dos constructos
possibilitando a avaliação de correlação não paramétrica de Kendal, que buscou relacionar os
fatores do modelo de capacidade de inovação de Lawson e Samson (2001), presentes nas
cervejarias estudadas, com sua capacidade de inovação.
A análise de correlação permitiu relacionar cada fator do modelo de Lawson e
Samson (2001), os quais haviam sido divididos em constructos, com a capacidade de
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inovação das cervejarias e comprovou a relação de todos os itens com a capacidade a
capacidade inovativa, permitindo análises sobre como cada fator está relacionado coma
inovação das empresas estudadas.
Identificou-se que o fato da estratégia empresarial das cervejarias contemplarem a
inovação faz com que toda a organização se engaje na busca de diferenciais e novos produtos.
A partir do momento que os objetivos estratégicos se voltam para inovação, os demais itens
são avaliados de modo que contribuam a alcançar o objetivo principal.
O conhecimento e a capacitação técnica estão relacionados com o desenvolvimento
de habilidades e capacidades para criar produtos novos. Os profissionais se tornam mais
preparados conceitualmente e tecnicamente para trabalhar em inovações.
A inteligência organizacional, a qual se consolida por interações com ambiente
interno e externo, pode auxiliar tanto na definição de objetivos quando na execução de
atividades inovadoras. O incentivo à criatividade e o acompanhamento dos projetos em
desenvolvimento resultam em uma gestão de ideias eficientes, proporcionando inovações bem
sucedidas.
A estrutura organizacional das cervejarias está voltada de forma favorável à inovação
a partir do momento que as mesmas a incentivam e que utilizam de práticas gerenciais
favoráveis à criação de novos produtos. Consequentemente, sua cultura também busca
favorecer a inovação dando liberdade para a criatividade e para novos experimentos.
A gestão de tecnologia se favorece apenas da utilização de equipamentos como
tanques, barris e fermentadores, máquinas e equipamentos utilizados na produção e
armazenagem das bebidas; no entanto, ainda exige brecha para aproveitar de parcerias
relacionadas à P&D.
Por fim, conclui-se que o objetivo do estudo foi cumprido, pois encontrou
concordância entre as correlações dos fatores do modelo de capacidade de inovação proposto
para o estudo, o que permitiu a análise das mesmas relações e como estas contribuem para a
capacidade de inovação das cervejarias. Após cumprir o seu objetivo, os resultados foram
separados entre estados respondentes, o que mostrou que a correlação é mais forte no Estado
do Paraná do que no Estado do Rio Grande do Sul.
O estudo encontrou limitações em sua amostra; foram identificadas um total de 287
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cervejarias artesanais na região do Sul, localizadas nos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e
Santa Catarina. Mesmo com a disponibilização dos questionários via e-mail e posteriormente,
através de contato individual para reforçar o preenchimento da pesquisa, apenas 22 cervejarias
retornaram suas respostas, sendo estas localizadas no Paraná e Rio Grande do Sul. Sem amostra
do Estado catarinense não foi possível identificar a sua realidade cervejeira, limitando assim o
estudo em outras realidades do ramo.
A presente pesquisa trouxe contribuições no âmbito acadêmico e prático. Na visão
acadêmica, proporcionou um estudo focado apenas ao modelo de capacidade de Lawson e
Sansom (2001). Como a investigação concentrou-se nos fatores que influenciam a capacidade
de inovação, pôde-se aprofundar e entender cada um individualmente. A verificação da sua
aplicabilidade também contribui para o ambiente acadêmico, visto que facilita a sua
interpretação e seu detalhamento.
Para as cervejarias, o objeto da pesquisa trouxe contribuições de uma forma prática,
demonstrando como cada um dos fatores pode contribuir para a inovação. Para aquelas
cervejarias que ainda não utilizam totalmente alguns dos fatores, servirá como dica para que
seja utilizado futuramente. O estudo identificou oportunidade de melhoria na utilização da
gestão de tecnologia, fator que pode ser mais explorado pelas cervejarias e que poderá
impulsionar ainda mais a sua capacidade de inovação. Assim, sugere-se a busca por parceria
com universidades e demais instituições de P&D para trabalhar em conjunto com novas
possibilidades de criação, através de junção de ideias e novos experimentos.
Para estudos futuros sugere-se uma pesquisa qualitativa para aprofundar o
entendimento das práticas utilizadas pela inovação, além de se abordar o restante do modelo
de capacidade de inovação de Lawson e Samson (2001), visto que para este estudo forma
conseiderados apenas os fatores influenciadores da inovação.
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APÊNDICE I – LISTA DE VARIÁVEIS DO INSTRUMENTO DE PESQUISA
A empresa sempre busca oferecer algo novo para o consumidor de cervejas.
A empresa sempre busca trabalhar com o desenvolvimento de novas cervejas.
A empresa sempre aprimora os produtos existentes, através da incrementação de ingredientes para que diferencie a
cerveja.
A empresa sempre procura rever e aprimorar o seu processo de produção de novas cervejas.
Capacidade de
Inovação

A empresa sempre procura utilizar de novas matérias primas na produção de cervejas.
A cervejaria sempre busca investir em novos mercados e diversidade de clientes.
A cervejaria procura sempre se reconfigurar para se adptar ao dinamismo do ambiente em que está inserida.
A cervejaria sempre busca trabalhar com mudanças procurando criar vantagem competitiva em relação aos seus
concorrentes.
A empresa sempre procurar inovar constantemente.

Fatores e Variáveis
Intenção estratégica
001. Na nossa empresa há um consenso sobre a importância da inovação para o sucesso da Empresa no futuro.
002. A nossa equipe compartilha uma visão de futuro comum de como a empresa se desenvolverá por meio da
inovação.
Visão Estratégica 003. A inovação está inserida na estratégia organizacional.
004. O plano estratégico da nossa empresa prevê os recursos necessários para a execução dos projetos de inovação e
melhorias
005. O plano estratégico da nossa empresa tem estabelecidas métricas para medição do sucesso da estratégia de
inovação
006. No plano estratégico da nossa empresa estão estabelecidas metas desafiadoras para a inovação.

Fatores e Variáveis
Gestão do Conhecimento
082. O desenvolvimento de capital intelectual é de importância estratégica para ganharmos vantagem competitiva.
Aproveitamento da 083. Nós sempre desenvolvemos o conhecimento e as habilidades dos empregados.
base de
084. A empresa propicia a interação dos empregados de diferentes áreas de atuação, em todos os momentos
competência
possíveis, para compartilhamento de experiências, discussões e observações.
085. Os projetos de inovação e melhoria, tanto os bem-sucedidos como os malsucedidos, são analisados em busca de
lições para inovações futuras.
086. A padronização na nossa empresa é um instrumento importante para preservação do conhecimento.

Fonte: Adaptado de Valladares (2012).
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APÊNDICE I – LISTA DE VARIÁVEIS DO INSTRUMENTO DE PESQUISA
Fatores e Variáveis
Inteligência Organizacional
024. Somos bons em compreender as necessidades de nossos clientes/usuários finais
025. Trabalhamos junto com nossos clientes no desenvolvimento de novos conceitos.
026. Nós estamos sempre em contato com os clientes-usuários para identificar oportunidades para melhorar nossos
produtos e serviços.
027. Trabalhamos próximos de “usuários potenciais” para desenvolver novos produtos e serviços inovadores.
Inteligência
Organizacional

028. Nós conhecemos bem o mercado em que atuamos.
029. Nós compartilhamos experiências com outras empresas.
030. Nós trabalhamos integrados com nossos fornecedores e clientes na nossa cadeia de suprimentos.
031. Nós mantemos um relacionamento com nossos competidores.
032. Nós analisamos detalhadamente os produtos e serviços dos nossos competidores.
033. Nós mantemos um relacionamento estreito com universidades, institutos de pesquisa, acadêmicos e
pesquisadores.

Fatores e Variáveis
Gestão de Portifólio e de Projetos
087. As pessoas são estimuladas a gerar ideias para melhorias dos produtos ou processos.
088 A criatividade das pessoas é considerada importante para a solução de problemas.
089. Tentamos desenvolver redes de contato externas com pessoas que podem nos ajudar com ideias e conhecimento
especializado.
090. Temos um sistema e critérios claros para escolha de projetos de inovação e melhoria de produtos e processos.
091. Os projetos são selecionados com base nas suas implicações para a estratégia da organização.
092. Na nossa empresa são implementados processos gerenciais eficazes (os projetos são estruturados) para o
desenvolvimento de um produto ou processo novo ou melhorado, desde a ideia até o lançamento.
093. Os projetos são analisados, avaliados e planejados cuidadosamente para estimular o entendimento, o
comprometimento e o apoio tanto dos líderes seniores quanto do pessoal que será envolvido na implementação.
094. Os processos gerenciais têm flexibilidade suficiente para permitir que pequenos projetos aconteçam
“rapidamente”.
Criatividade e
Gestão de ideias 095. Os projetos são implementados por equipes multifuncionais cujos integrantes representam diferentes perspectivas
para solução dos problemas.
096. A empresa desenvolve hoje projetos de inovação em parceria com outras instituições (outras empresas,
universidades, institutos de pesquisa etc.).
097. O progresso dos projetos é monitorado pela liderança.
098. Não há punição caso o projeto não atenda às expectativas.
099. A empresa mapeia rotineiramente e recorre às fontes de financiamento público direto e indireto para desenvolver
inovações.
100. A empresa aloca rotineiramente recursos próprios para a inovação.
101. A nossa empresa concede tempo e recursos para os empregados gerarem, compartilharem, trocarem e
experimentarem idéias e soluções inovadoras.
102. A nossa empresa concede liberdade, espaço e recursos para as pessoas aceitarem riscos e inovarem.
103. Na nossa empresa os escritórios das equipes de trabalho são amplos e confortáveis.

Fonte: Adaptado de Valladares (2012).
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Fatores e Variáveis
Organização e processos
044. Nossa estrutura organizacional não impede, mas dificulta a inovação e melhoria.
045. Nossa estrutura organizacional contribui para a tomada rápida de decisões.
046. Na nossa empresa os diferentes departamentos / áreas trabalham em harmonia.
Estrutura e
sistemas
organziacionais

047. São desenvolvidas estruturas organizacionais abertas e flexíveis que destacam a importância da capacitação
técnica.
048. A estrutura organizacional maximiza o fluxo de conhecimentos através das redes formal e informal
049. As equipes de trabalho são formadas considerando a diversidade étnica, cultural e de conhecimentos.
050. As práticas de gestão da nossa organização são alinhadas às estratégias empresariais.
051. Os controles gerenciais são flexíveis e pouco formais.

Fatores e Variáveis
Cultura e Comportamento
104. As pessoas demonstram comprometimento e lealdade para com a organização.
105. A aceitação de desafios e de riscos é um traço da cultura organizacional
106. Na nossa empresa, os empregados têm autonomia para resolver os problemas e tomar as decisões necessárias
no dia a dia do seu trabalho.
107. Na nossa empresa é esperado que as pessoas criem e empreendam inovações em seu trabalho.
108. Falhas são aceitas como aprendizagem; pois falhas são o preço a ser pago pelo processo criativo.
Cultura e Clima
109. Na nossa empresa, é esperado que as pessoas tragam ideias, opinem, discordem e se posicionem.
110. O conflito construtivo de ideias é percebido como benéfico para o trabalho.
111. Na nossa empresa, quando não podemos resolver um problema usando métodos convencionais, nós
improvisamos novos métodos.
112. Na nossa empresa o trabalho em (espírito de) equipe é estimulado.
113. Na nossa empresa as pessoas são tratadas igualmente, independente da posição hierárquica ou senioridade.
114. Há colaboração entre os membros das equipes.

Fatores e Variáveis
Gestão da Tecnologia
034. A empresa dispõe de uma equipe própria de especialistas para pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
035. As pessoas sabem claramente quais são as nossas competências (inclui tecnologias) que nos dão vantagem
competitiva.
036. As tecnologias emergentes que podem influenciar a estratégia atual de negócio ou em um futuro mais distante
são monitoradas de perto.
037. Nossa empresa sempre busca permanecer na liderança em novas tecnologias na nossa indústria.
Gestão da
Tecnologia

038. Nós fazemos um esforço para antecipar o pleno potencial de novas práticas e tecnologias.
039. Nós perseguimos programas de longo prazo com objetivo de obter capacitação tecnológica à frente de nossas
necessidades.
040. Nós estamos constantemente pensando sobre a próxima geração de tecnologia.
041. Nós temos um sistema de análise do portfólio de tecnologias.
042. Nós temos um comitê formal para analisar os impactos da tecnologia.
043. Nós temos associações formais com organizações externas de P&D como Universidades e Centros de
Pesquisas.

Fonte: Adaptado de Valladares (2012).
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APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
Esta pesquisa é de cunho acadêmico realizada por uma estudante do Mestrado em Administração da Universidade Estadual do Centro Oeste-UNICENTRO.
A pesquisa tem como objetivo analisar a relação dos fatores do modelo de capacidade de inovação de Lawson e Samson (2001) com a a capacidade de
inovação das cervejarias artesanais localizadas no Centro Sul do Brasil.
Bloco 1 - Perfil da Empresa
Perfil1

Cidade e Estado em que a cervejaria está localizada_________________________/________.

Perfil2

Tempo de atuação da cervejaria no mercado__________anos_______meses.

Perfil3

Quantidade de funcionários da cervejaria______________.

Perfil4

Selecione os 3 principais produtos da sua cervejaria em relação ao seu faturamento:
( ) Cervejas tradicionais
( ) Chopps tradicionais
( ) Cervejas artesanais (com sabor diferenciado)
( ) Cervejas artesanais (com aroma diferenciado)
( ) Chopps artesanais (com sabor diferenciado)
( ) Chopps artesanais (com aroma diferenciado)

Perfil5

Marque o item que mais diferencia a sua cervejaria das demais cervejarias presentes no mercado (Marca rapenas uma alternativa):
(
(
(
(
(
(

) Cervejas tradicionais
) Chopps tradicionais
) Cervejas artesanais (com sabor diferenciado)
) Cervejas artesanais (com aroma diferenciado)
) Chopps artesanais (com sabor diferenciado)
) Chopps artesanais (com aroma diferenciado)

Levando em consideração o perfil e a realidade da sua cervejaria, responda as questões dos Blocos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 marcando umas das opções (Discordo fortemente,
Discordo, Neutro, Concordo, Concordo fortemente).

Variável

Bloco 2 - Capacidade Inovação

Q1Inovacao

A empresa sempre busca oferecer algo novo para o consumidor
de cervejas.

Q2Inovacao

A empresa sempre busca trabalhar com o desenvolvimento de
novas cervejas.

Q3Inovacao

A empresa sempre aprimora os produtos existentes, através da
incrementação de ingredientes para que diferencie a cerveja.

Q4Inovacao

A empresa sempre procura rever e aprimorar o seu processo de
produção de novas cervejas.

Q5Inovacao

A empresa sempre procura utilizar de novas matérias primas na
produção de cervejas.

Q6Inovacao

A cervejaria sempre busca investir em novos mercados e
diversidade de clientes.

Q7Inovacao

A cervejaria procura sempre se reconfigurar para se adptar ao
dinamismo do ambiente em que está inserida.

Q8Inovacao

A cervejaria sempre busca trabalhar com mudanças procurando
criar vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes.

Q9Inovacao

A empresa sempre procurar inovar constantemente.

Variável

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Bloco 3 - Visão e Estratégia

Q10Estrategia

Nossa cervejaria sempre reconhece a importância da inovação
para o seu crescimento e sucesso.

Q11Estratégia

A nossa equipe sempre compartilha uma visão de futuro comum
de como a empresa se desenvolverá por meio da inovação.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q12Estratégia

A inovação está sempre inserida nos planos da empresa para o
futuro.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q13Estratégia

A empresa sempre prevê os recursos necessários para a
execução dos projetos de inovação e de melhorias.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q14Estratégia

Nossa empresa sempre mede de alguma maneira o sucesso que
resulta da inovação em cervejas diferenciadas.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q15Estratégia

Nossa cervejaria sempre almeja para o futuro desafios que
envolvem a inovação.

Fonte: Adaptado de Valladares (2012).
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Esta pesquisa é de cunho acadêmico realizada por uma estudante do Mestrado em Administração da Universidade Estadual do Centro Oeste-UNICENTRO.
A pesquisa tem como objetivo analisar a relação dos fatores do modelo de capacidade de inovação de Lawson e Samson (2001) com a a capacidade de
inovação das cervejarias artesanais localizadas no Centro Sul do Brasil.
Variável

Bloco 4 - Aproveitamento da base de competências
( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Os projetos de inovação e melhoria, tanto os bem-sucedidos
como os malsucedidos, são analisados em busca de lições para
inovações futuras.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

A padronização na nossa empresa é um instrumento importante
para preservação do conhecimento.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q16Conhecimento

O desenvolvimento de capital humano e capital de estrutura da
empresa é visto como fator importante para a cervejaria ganhar
vantagem competitiva.

Q17Conhecimento

Nós sempre desenvolvemos o conhecimento e as habilidades dos
empregados.

Q18Conhecimento

A empresa propicia a interação dos empregados de diferentes
áreas de atuação, em todos os momentos possíveis, para
compartilhamento de experiências, discussões e observações.

Q19Conhecimento

Q20Conhecimento
Variável

Bloco 5 - Inteligência Organizacional

Q21InteOrg

Somos bons em compreender as necessidades de nossos
clientes.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q22InteOrg

Trabalhamos junto com nossos clientes no desenvolvimento de
novos conceitos.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q23InteOrg

Nós estamos sempre em contato com os clientes-usuários para
identificar oportunidades para melhorar nossos produtos e
serviços.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q24InteOrg

Nós conhecemos bem o mercado em que atuamos.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q25InteOrg

Nós compartilhamos experiências com outras empresas.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q26InteOrg

Nós trabalhamos integrados com nossos fornecedores e clientes
na nossa cadeia de suprimentos.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q27InteOrg

Nós mantemos um relacionamento com nossos concorrentes.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q28InteOrg

Nós analisamos detalhadamente os produtos e serviços dos
nossos concorrentes.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q29InteOrg

Nós mantemos um relacionamento com universidades, institutos
de pesquisa, acadêmicos e pesquisadores.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Variável

Bloco 6 - Criatividade e Gestão de Ideias

Q30PortProj

Os funcionários da cervejaria, em especial mestre cervejeiro, são
estimulados a gerar ideias para melhorias dos produtos ou
processos.

Q31PortProj

A criatividade das pessoas é considerada importante para a
solução de problemas.

Q32PortProj

Tentamos desenvolver redes de contato externas com pessoas
que podem nos ajudar com ideias e conhecimento especializado.

Q33PortProj

Temos um sistema e critérios claros para escolha de projetos de
inovação e melhoria de produtos e processos.

Q34PortProj

Nossos projetos de inovação de produto são gerenciados do
início ao fim, desde a ideia até o lançamento.

Q35PortProj

Os projetos são analisados, avaliados e planejados
cuidadosamente para estimular o entendimento, o
comprometimento de todos os envolvidos na implementação.

Q36PortProj

A empresa desenvolve hoje projetos de inovação em parceria com
outras instituições (outras empresas, universidades, institutos de
pesquisa etc.).

Q37PortProj

O progresso dos projetos é monitorado pelos gestores da
cervejaria.

Q38PortProj

A nossa empresa concede tempo e recursos para os
empregados gerarem, compartilharem, trocarem e
experimentarem idéias e soluções inovadoras.

Q39PortProj

A nossa empresa concede liberdade, espaço e recursos para as
pessoas aceitarem riscos e inovarem.

Fonte: Adaptado de Valladares (2012).
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APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
Esta pesquisa é de cunho acadêmico realizada por uma estudante do Mestrado em Administração da Universidade Estadual do Centro Oeste-UNICENTRO.
A pesquisa tem como objetivo analisar a relação dos fatores do modelo de capacidade de inovação de Lawson e Samson (2001) com a a capacidade de
inovação das cervejarias artesanais localizadas no Centro Sul do Brasil.
Variável

Bloco 7 - Estruturas e Sistemas Organizacionais

Q40OrgProc

Nossa estrutura organizacional não impede, mas dificulta a
inovação e melhoria.

Q41OrgProc

Nossa estrutura organizacional contribui para a tomada rápida de
decisões.

Q42rgProc

Na nossa empresa os diferentes departamentos / áreas
trabalham em harmonia.

Q43OrgProc

São desenvolvidas estruturas organizacionais abertas e flexíveis
que destacam a importância da capacitação técnica.

Q44OrgProc

A estrutura organizacional maximiza o fluxo de conhecimentos
através das redes formal e informal

Q45OrgProc

As práticas de gestão da nossa organização são alinhadas aos
objetivos da empresa

Variável

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Bloco 8 - Cultura e Clima

Q46CulComp

As pessoas demonstram comprometimento e lealdade para com
a organização.

Q47CulComp

Os funcionários da cervejaria aceitam facilmente os desafios que
lhe são propostos

Q48CulComp

Na nossa empresa, os empregados têm autonomia para resolver
os problemas e tomar as decisões necessárias no dia a dia do
seu trabalho.

Q49CulComp

Na nossa empresa é esperado que as pessoas criem e
empreendam inovações em seu trabalho.

Q50CulComp

Falhas são aceitas como aprendizagem; pois falhas são o preço
a ser pago pelo processo criativo.

Q51CulComp

Na nossa empresa, é esperado que as pessoas tragam ideias,
opinem, discordem e se posicionem.

Q52CulComp

O conflito construtivo de ideias é percebido como benéfico para o
trabalho.

Q53CulComp

Na nossa empresa o trabalho em (espírito de) equipe é
estimulado.

Q54CulComp

Há colaboração entre os membros das equipes.

Variável

( ) Discordo
fortemente

Bloco 9 - Gestão da Tecnologia

Q55Tecnologia

A empresa dispõe de uma equipe própria de especialistas para
pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q56Tecnologia

Nós fazemos um esforço para antecipar o pleno potencial de
novas práticas e tecnologias.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q57Tecnologia

Nós perseguimos programas de longo prazo com objetivo de
obter capacitação tecnológica à frente de nossas necessidades.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q58Tecnologia

Nós estamos constantemente pensando sobre a próxima geração
de tecnologia.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q59Tecnologia

Nós temos um sistema de análise do portfólio de tecnologias.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q60Tecnologia

Nós possuímos pessoas que trabalham na análise dos impactos
da tecnologia.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Q61Tecnologia

Nós temos associações formais com organizações externas de
Pesquisa & Desenvolvimento como Universidades e Centros de
Pesquisas.

( ) Discordo
fortemente

( ) Discordo ( ) Não concordo e ( ) Concordo ( ) Concordo
Não Discordo
fortemente

Fonte: Adaptado de Valladares (2012).

