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EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RIO DE JANEIRO 

Gilvan de Oliveira Vilarim 

Orientadores: Lidia Micaela Segre 

Clevi Elena Rapkiewicz 

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação 

Este trabalho apresenta um estudo sobre inovação e recursos humanos no setor 

de serviços, caracterizando e analisando as diversas forças que atuam no processo de 

inovação. No ambiente organizacional atual, a inovação é um importante fator de 

competitividade para as empresas, e aponta-se que nelas os recursos humanos são uma 

força fundamental para o processo de inovação. Para captar a dinâmica da inovação e 

identificar a gestão de recursos humanos no setor de informatica, é feita uma análise de 

quatro empresas prestadoras de serviços de infarmática no Rio de Janeiro. Um modelo 

definido em uma pesquisa européia é aplicado nestas empresas, sendo usado para 

descrever as forças atuantes no processo de inovação em serviços, com ênfase para a 

forma de gestão dos recursos humanos em cada organização. Deilti-e os resultados 

encontrados, observamos que há necessidade de colocar-se em discussão a 

aplicabilidade dos conceitos originais sobre inovação, ainda baseados no setor 

industrial. Também observa-se que as organizações não têm promovido a inovação de 

forma a obter uma vantagem competitiva real perante seus concorrentes, uma estratégia 

que poderia valorizar e maxirnizar as competências dos seus profissionais em prol da 

organizaqão. No nível macroeconômico, ressalta-se que a correta formação de pessoas 

em Computação e Infomática, bem como a adoção de políticas públicas para o setor, 

são decisivos para a inserção do Brasil no mai~~sf/'enn? tecnológico. 



Abstract of Thesis presented to COPPEIIIFRJ as a partia1 fidfillment of the 
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INNOTrATION AND HUMAN RESOURCES: CASES STUDIES IN COMPUTER 

COMPANIES IN RIO DE JANEIRO 

Gilvan de Oliveira Vilarim 

Advisors: Lidia Micaela Segre 

Clevi Elena Rapkiewicz 

Department: Systems and Computation Engineering 

This text presents a study that was carried out about innovation and hurnan 

resources in the services sector, and it analyses severa1 driving forces in the process of 

innovation. In the present environment competition, innovation is an important factor to 

organizations, and human resources are an essential driving force to this process of 

innovation. In arder to understand the dynamics of innovation and identify human 

resources management in computer companies, an analysis is made with four companies 

in Rio de Janeiro, which deliver computer services. An Eurogean model is used in these 

companies to desaibe the driving forces in their process of innovation, emphasizing 

huinan resources rnanagement in all of them. Ainong the results we could notice that it 

is necessary to discuss the applicability of innovation concepts, still based on industry. 

It is also observed that companies have not promoted innovation to obtain a real and 

competitive advailtage in relation to their competitors, a strategy that could get better 

the competencies of the professionals worlcing in these companies. In the 

macroeconomic level, it is pointed out that the correct qualification of people in 

computer scimces, and also the adoption ctf public policies to the sector, are vital to 

iiisert Brazil in the tecknological mainstream. 
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Hubner (1998) observa que os textos cier~tíficos devem ter um certo grau de 

formalidade e de imparcialidade da figura do pesquisador. Que o leitor me permita, 

contudo, abrir uma pequena exceção neste tópico. 

Foi em janeiro de 1995 que decidi subverter o rumo da minha vida profissional e pensar 

no que queria fazer daquele ponto em diante. Quase tres anos depois de formado, tinha 

acurmlado boa experiência profissional que me deixava feliz; trabalhar em boas 

empresas e dar-me ao luxo de recusar algumas ofertas aumentavam a confiança de que 

eu era um bom profissional. 

Pois justamente aí residia algo que me incomodava. Bom profissional? Sentia que 

faltava itrn certo prazer no que fazia. Se por um lado as atividades profissionais 

aumentavam meus conhecimentos e minha vivência no meio empresarial - experiência 

que trago comigo até hoje - por outro comecei a perceber que, em algum momento, para 

ir além do "bom" profissional, faltariam-me o prazer, o wm, a paixão que via em 

outros colegas. 

Então virei professor, com toda a cara de espanto que ainda provoca escolher uma 

profissão cujo estigma e realidade é de que paga mal e trabalha-se muito. Mas me sinto 

realizado em ver pessoas se formando e virando colegas de trabalho; gente que mal 

sabia colocar um disquete num driw e agora eu vejo propor soluções e modelar 

sistemas para empresas. Sinto-me no papel de a l g u h  que está colaborando para 

minimizar o problema da educação, crítico e cs6nico em nosso país; alguém que tem a 

chance de colocar uma semente de mudança na cabeça de uma nova geração, cuja 

qualidade dos h t o s  que surgirão, só se identificará a longo prazo. 

Talvez pela mudança de rumo repentina eu tenha começado pelo fim. Minha formação 

em Informática não me preparou para ensinar, interagir e lidar com pessoas - 

desempenham as atividades educacionais partindo de meus conhecimentos empiricos. 



Somente no decoí-rer do tempo fbi adquirindo a base formal da profíssão; Vigotsky e 

Piaget tem agora procurado estar em pé de igualdade com Bertallarfi e Pressman. 

Em meados de 1997 decidi que era hora de retornar à vida acadêmica. Difícil dizer o 

que prevaleceu na decisão: o estímulo dos amigos que já haviam dado contiiirridade aos 

seus estudos, a pressão informal da empresa para fazer uma especializagão, a 

constatação de que o curso superior já não bastava no currículo, entre outros. 

Candídatei-me e &i aceito na linha de pesquisa de Inform&tica e Sociedade na 

COPPEAJFRJ. De todas as áreas q ~ ~ e  procurava para me especializar, parecia-me uma 

das poucas onde os estados de Infoí-mática transcendiam a visão computacional pura, 

onde talvez se estudasse algo além do m~lndo de bifs e bytes. 

Voltar ao meio acadêmico foi uma recordagão nostagica da @oca do bacharelado: virar 

"rato" de biblioteca novamente, sentindo aquele cheiro de madeira característico ao 

passear pelas estantes; papéis de livros espar~arnados pelo (pouco) espaço da mesa de 

casa; assistir as aulas; fazer apresentações, trabalhos e provas; sentir o penesi da 

"massa" de alunos pelos corredores da WRJ .  Acrescente-se a isso o contexto do tempo 

atual - obrigaqões do emprego, esposa para cuidar, contas a pagar - e as facilidades 

tecnolíigicas para a pesq~iisa de hoje: sifes de busca, livrarias e bibliotecas vbímis, 

PDF's, CD-ROM1s, etc. 

Que caldeirgo! Ao invés de modelos computacionak, manuais de s~fhfiare e algoritmos, 

agora os textos para estudar traziam discussões de outras esferas: Sociologia, Economia, 

Administração - isto quando não se tii~~gencia~a assuntos filosóficos ou religiosos. Nas 

salas de aula os colegas eram economistas, engenheiros, sociólogos, psicólogos - e 

informatas, 6 claro. Pessoas de múltiplas áreas atuando numa área muhidisciplinar. A 

experiência de vivenciar tal mistura de conhecimentos é algo que se carrega por toda a 

vida. 

A rerrlizaqão deste trabalho serve para conuborâr, mais do que nunca, a idéia de que 

hoje devemos estar num processo de aprendizado contínuo; teminar este estudo 6 

somente uma etapa. A língua inglesa, predolulnante nos textos dos tempos de faculdade, 

agora cede um pouco do seu espaço para o espanhol e o francês (este último, tendo 



mostrado -ser urna língua maia interessante do que imaginava). As prateleiras de 

ilifní-m&t;tica das li-narias e bibliotecas já não me uatisfzzem mais; fico cw-ioso em olhar 

as outras áreas que aprendi a coílhecer e levar em consideração. Outros cursos 

provavelmente virão nos próximos anos. 

Que estas palavras sirvam de estíinulo a todos aqueles que buscam um projeto de vida. 



Dentre os diversos agentes que influenciam o ambiente cnnil)etitivo no qual as 

orga&ações e s tk  inseridas a tuhente ,  a iualraçZo tem despontada como um dos mais 

importantes. Nas últimas décadas do sécrrlo XX, houve uma mudança de um pxtradigma 

rígido, típico do modelo taylotista-fordista, para um outro paradigma, chamado de 

ac~~m~dação flexível (Harvey, 1992). Nele, os negócios foram remodelados e a inovação 

passou a ser vista como uma questão estratégica, tanto para a criação como para a 

susteiitabilidade da vantagem çornpetitiva no setor onde a organkaqão atua. 

Inserido neste contexto do regime de acumulação flexível, o setor de servips tem 

passado por um período de expansão, e o valor agregado a cada serviço oferecido 

depende cada vez mais do percentual de inovaqão, tecnologia e inteligência a ele 

incorporados (Cavalcanti ef aZ, 2001). Embora a literatura sobre inovação ainda esteja 

extremamente arraigada a conceitos e casos advindos de estudos realizados no setor 

industrial, os anos mais recentes t&m indicado a necessidade de se efetuar, tanto a nível 

inacro como miçroecon6~co, urna adaptação de someitos sobre o tema, e também 

explorar casos atuais de empresas em ramos de negócio típicos da atual sociedade do 

corhecimentci. 

A constatagão de que houve um despertar para os estudos de inovacão em serviços 

ocoiieu durante a pesquisa bibliográfica para este estudo, quando percebemos que nos 

últimos anos a quantidade de material acadêmico para este setor tem apresentado 

indícios de crescimento. Notadamente, contudo, grande parte ainda é sobre a inovação 

na indústria. 

Emb~ra  as estudos â c a d e ~ c o s  sobre iuovação considerem as pessoas como parte do 

processo, poucos procuram focalizar sua importância em específico, ocasionando uma 

distorçZo entre o discurso iehico e a pritiisa. Conforme já citado, estes estudas ainda 

estão ligados a conceitos que tSm sua origem em empresas do setor secundário, numa 

época em que as pessoas eram vistas ainda como recursos humanos (M) à disposicão 

de um sistema administrativo. Nos tempos atuais, as pessoas agora deixam de ser unt 

problema a se administrar, para se toríiarem a so1u.ucãa para os problemas; deixam de ser 



1 o recurso oí:garGzaçional mais importaate para se tornarem o principal parceiro do 

negócio (Chiavenato, 2000). 

Deste moda, o fixo de estudos nas pessoas torna-se muito mais importante pct duas 

razões: (i) pela rmdanqa de papel dos recursos llmanos nas empresas, saindo dos 

bastidores e entrando f i ~  palco de discussões sobre inovaçilo e gestão; (ii) pela ligâqão 

das compet2ncias e habilidades dos recursos lmmanos com a inovação em se~vigos, 

inovação que é baseada mtiiitas vezes em produtos gerados pelo uso de co&ecif-r~ento - 

ou mesmo onde o cohecimento é o próprio produto final ofèrecido. Zarifian (1998) vai 

além e indica que há uma lógica de convergência entre a indírstria - que descobriu e 

incorporou a noção de se~-viço, prostrando responder às necessidades e expectativas de 

seus clientes - e os semigos - que se "idustrializaram", tomando-se padronizados e 

massificados. Deste modo, o autor observa. que ate mesmo em fAblicas as pessoas têm 

integrado preocupações e uma compet211cia típica do setor de serviços2. 

Téboul (1399) tarfibém aproxima o setor iadustrial do de sei-viços, ao defender a idkia 

de que os dnis setores evoluem em simbiose, onde um não pode prosperar sem o outro. 

A difetenp oconeria apenas no tipo de interqão com o cliente - nos bastidores 

(backoflirz) ou no proscênio ~ontof lce)  em relação ao cliente. Ainda segundo o autor, 

o serviço ou produto oferecido depende muito das competências e da motivação dos 

profissionais, de modo a tornar seu trabalho mais interessante. 

Estas colocações, p~rtmto, apontam que os recursos humanos são um agente 

fundmental para o processo de inovação nas empresas. A interação entre prestador e 

cliente durante o servip, a acmulaqão de coíhecimer~tos nesess2ic-s para a prestaqão, 

o perfil dos profissionais, o tipo de gestão de RH conduzido pela empresa, são pontos 

que atingem diretamente o p-ocesuo de inovação de uma organização. 

1 Se conside~;nnos, prtauta, que as pessoas I& demn mais ser tratadas como r ~ w s o ,  wtfar a expressão 

"~&ct?rsos liunxmos" nesta pesquisa é uma trri@u a esta nova visão. Contudo; preferimos aqui deixar o 

temo tradicional por ainda esta bastante. 6sseiliinado lia literatura. 
2 Atuaimeute, I& é. raro encontrar publicidade de produtos que aponta imito mais pra  o nível de 

satisfacão das necessidades Q co~tsu~dor ,  do que o produto em si, como no caso dos auto~nóveis, o& 

o apelo ao prazer de dirigir prevalece sobre as características do veículo. 



No caso do setor de inforrnktica, oude a prestação de serviços pertence a um tipo de 

negócio baseado intensivamente em co&ecimento (KJBS - Ktzow/~&~ hfemiw 

Bzrsimss Uwvice), os esixdos de casos em empresas contribuem para uma maior 

compree~lsão do processo ds imvaqão em serviços, bem corno a~ixiliam nus discussões 

sobre a (re)forrcrula~g~ da teoria da inovação. 

Para o caso do Brasil, especifiçiime~iie, onde a qua~ltidade de idormações sobre as 

relações entre RH e kovaggo ainda k escassa, pretendemos que este trabalho traga uma 

contribuição para as discussões no meio academico e empresarial, err, especial na área 

de informática. Dado que 9 estudo dos recursos ht~manos nas empresas também 

envolveu soletar informações sobre formação e perfil profissional, esta contribuição 

tambkm se estende ao m i o  edrrcaci-rtnal, no sentido de pl-over mais infor~ações sobre a 

demanda e o perfil atual dos profissionais de informática requeridos pelas empresas. 

Os objetivos gerais estabelecidos para o presente estudo foram: 

buscar idomagoes que auxiliem a c~m~reender  a dinâmica do processo de 

inova@io no setor de k&~irn&tica no Brad, mediaote a re&zação de um estudo 

exploratório em empresas de informática; 

e aplicar usx rn~delr de forças atuantes no processo de inovação em empresas do 

setor de servips, verificando-se sua validade para as empresas selecionadas; 

fazer uma revisãc bd2fi~gFhfica sobre o tema, estabelecendo um referemia1 

teórico sobre inovação e recursos humanos a serem relacionados com o estudo 

de casos; 

identificar o p~rfil  dos prof iss iok de iuforrai;lica que atuam nas empresas 

escolhidas; e 

identifica possíveis relações entre pessoas e inovação, z partir das formas de 

gestZo de recursos h~~manos adotadas nas empresas e de suas estratkgias de 
- uiovaçm. 



1.2. Metodologia 

Ao longo desta pesquisa, a fundamentação teórica sobre o tema foi feita através de uma 

revisão bibliográfica sobre inovação e recursos humanos, baseada em consultas a livros, 

periódicos acadêmicos e siies na Internet. Esta revisão mostrou que as pesquisas sobre 

inovação ainda são fortemente baseadas na teoria e em casos do setor secundário, sendo 

portanto mais camum encontrar discussões teáricas e estudos de casos na indiastria. 

Esta carência de literatura indica que há necessidade de serem realizados mais estudos 

no setor de serviços, procurando redefínir conceitos originais da teoria da inovação, e 

principalmente estabelecer uma base teórica sobre as relações entre recursos humanos e 

inovação. 

Para esta parte teórica, optamos par apresentar as diversas forças atuantes na inovação 

em serviços a partir de um modelo geral proposto por Sundbo e Gallouj (1998). Este 

modelo foi defiizido a partir de uma pesquisa realizada na Europa sobre inovação em 

serviços, tratando-se portanto de um referencial recente sobre o tema. Dentre suas 

diversas forças, o modelo apresenta os recursos humanos como uma força interna 

fbndamental para o processo de inovação em uma organização. Deste modo, a 

abrangência do modelo nos permitiu discorrer sobre diversos aspectos relacionados ao 

processo de inovação, além de focalizarmos o papel dos recursos humanos. 

Para verificar a validade da rnodeio de Sundbo e Gakuj  para o caso do setor de 

informátisa, nossa opção foi analisar quatro empresas de informática, aplicando o 

modelo europeu para casos brasileiros. A escolha recaiu sobre empresas do Rio de 

Janeiro que prestam serviços de desenvolvimento de sistemas; utilizamos aqui um 

conceito abrangente de sistema, definido como uma variedade de elementos analisados, 

projetados e organizados, cujo resultado é um prodiito, um serviço ou uma tecnologia 

(Pressmati, 1997). 

A seleção destas empresas levou em consideração os critérios relacionados a seguir: 



são eiqresas que atuam na área de idbrmática, objeto do est~tdo, e estão 

envolvidas mais diretaxente com o desemohimcnto de sistenas. A dzscrição 

de cada osganização indica& as especifícidades para cada caso eacolhidog 

estãs scdiadas na cidade do Rio de Janeiro. A cidade 5% essolhida por ser 

considerada um pólo de informiztica bastante desenvolx~ido i m  rê-laqão ao 

restante do país. Segundo uma pesq~zisa com base nos dados da PJJS/CAGED 

do Pfiliist-tério do Trabalho (Marques ef  al, 2000), 63,5% dgs empregos de 

infox~fktisa estavam, em 1999, distribuídos na regi59 Sudaste; das 200 maiores 

empresas de kformática do Brad, 26 são da cidade do Rio, atrás apenas- da 

cidadc de São Fado, que contribui com 114 (Revista Ir~foexame, 2000). Alem 

disso, a cidade do Rio de Janeiro foi a segunda colcvada em um ranking das 

melhores cidades para se trabalha com tecnologia wlitslo,  2000), que- levou 

em consideracão cí-itksios como oportunidade profissional e q~talidade de vida; 

todas as empresas já estão estabelecidas no mercado há pelo menos cinco anos, o 

que foi considersdo aqui como um irdicador de estabilidade da org;inização; 

c sao empresas associadas à Riouoft, nhcleo no Rio de Janeiro do Programa 

Softex. Ainda que a orientagzo atual seja voltada para G mercado iaterno, O 

programa foi criado para transformar o Brasil em um centro de excelencia na 

produção e expo-tação de sofiwm-e, o que supomos ser trm agelite q2e promova a 

inovação nas en~presas como fator de competitividade. 

A metodologia adot~da para esta pesquisa C& o estudo de caso baseado e;tl entrevistas 

pessoais com memb~os de cada empresa. Pozzebon e Freitas (1998) definem um estudo 

de caso como "aq~ele qtre enan~jna 21122 fen6met:o em sezr mbier~fe ~afwul ,  pela 

aylic~pi-3 de tdr'versos =&iodos de coleta de dados, vvrfnndo a obter i~g~f-*a~aes  de 2in2a 

ou mais entidt;tdzsU (pp. 145). Coerentemente com a proposta aqui estabelecida, os 

autores consideram que esta mstodologia poss~zi caráter exploratztório, sem controle de 

experimento ou algum tipo de inaaipulaqão; alkm disto, julga=-na aplick~el para 

situações em que: (i) o fenomene não pode ser esttrdad~ fora de seu ambiente natural; 

(ii) os eventos são conte;or&neo~ @i) não h& necessidade de manipul~r sujeitos e 

eventos; E (iv) não h& uma base teáfica forte estabelecida. 



Na redização do estudo de caso, o pesq~risad~r tem como papel ser um investigador- 

observador, n50 parti~ipante do processo. Nezta pesquiva, as unidades iniciais de anklise 

foram as quatro empresas selecionadas, e o sbsewador não possuía, durante a seleção e 

o contato inicial com as empresas, nenhrm víncrtlo com as mesmas. Contudo, como a 

formação e a zxperisnsia profissional do investigadvr são na irea de inforínática, 

percebeu-se que isto faditou a realizaç5io das entreviuiras, que em a l ens  momentos, 

prixipalmente com o wrpo técnico, eirvolve.;i coletar informações sobre aspectos 

técnicos do traballm dos entrevistados. 

A visita às empresas ocorreli! entre os meses de mzrço de 2000 e janeiro de 2001, 

quando foram realizadas entrevistas com representantes do corpo técnico e executivo de 

cada orga~izaqão. Csrca de 20 entrevistas pessoais foram realizadas in bco com estes 

profissionais, alka de di-.rcrsos coatatos feitos por telefone e correio eletl-6-nico para 

~o~plernentar  infvríllações. 

Outm ponto a &semar 6 que, tsndo a pesquisa sido realizada 7391- uma pessoa de 

inhrmática, a afinidade de formaçiio com alguns entrevistados deixou-os mais à 

vontade durante as e~~trevistas, uma vez que havian pontos em comum quanto a 

formação profissional 5 amizades, Isto tornou-us um esforço de imparcialidade durante 

a pesquisa, pois muitas vezev o observador sentia-se "tentado" a emitir opiniões próprias 

sobre os assuntos, que podefiam irrflttensiíx nas respostas dos entreviutadc-s. Para 

minimizar esta situação, foi adotado cmm expediente falar apenas o sirficiente para 

sustentar a entrevista, isto é, fornular perguntas e costurar fiases que permitissem obter 

máximo de cipinioes possíveis por parte dos entrevktsrdos. 

Iniciou-se a pesquisa com a caleta e leitura de fatos e infor~izações sobre cada empresa, 

através de p~rb1icaqã;es e uites na Internet. A partir do contato inicial com um membro dr  

cada organizaçb - que nas quatro empresas atuou como um "patrocinador" da pesquisa 

- tambkm f~raírm disp'3lribilizados outra materiais iqressos  ou em meio eletr6nico9 tais 

mino dzscriçbes de sstores e listas de funcionários. A partir daí foram agendadas 

entrevistas com membros de áreas representativas de cada organização, tanto do corpo 
A .  técnico cozo aqwlss em posição de gerencla, escolhidvs aleato-riamerltte ou pcr serem 

importantes para o estudo (caso, por sxemplo, de pessoas que trab&am na ezpresa 

desde sua findagão). 

9 



Além da r,&ta de kifcrmagões sobre a orgmização de cada empresa P â própria gsstão 

de recursos 1mamos, conadel-amos iapof-ta~lte coleta informa@ies sobre a sua histrjl-a, 

ouvindo rdatos de hdadores, e também indicar seu grau de evolucão ao longo do 

tempc. Estes reiata, em nossa opinião, seriam uma boa fmte de iiifomaqão sobre os 

valores que susteíltasdsustentm a cultura de cada orgânizaçzo, e que atuam em 

conjunto com a administração e a estrat&ia de cada uma delas. Conhecer ao origens de 

cada organizaq2.0 nos pareceu ser mais uma contribuigão para a d i a r  a çompreerider 

como é o perfil das pessoas qus ali trabalham, e se este perfil seria um reflexo de 

crenqas e valores nascidos com a fitnriaqgo da orga~zação. 

Por ap@o metodofSgica e viuando ter um contato mais pr6ximo com cada empresa, a 

coleta de infumu.@es in Zom foi fortemente baseada em untrevistas  se^-estmturadas, 

realizadas no prhprio a~bierite de trabalho; as entrevistas estmttfradas são aqui 

entendidas esmo aquelas em que as questões s50 defuiidas aateriormente e fsitas 

diretamente, face a face, com i~teração pcssoal (Hübner, 1998). Todos os entrevistados 

consehrarn que a entrevista fmse gravada, e cada uma foi trauscí-ita visando facilitar a 

antilise e refemxiação. A r,ondução de cada etrevista tc-mou por base um roteiro de 

perguntas separadas p i  tópicos, sendo asado corno um apoio vivual para otimizar o 

tempo e evitür esque&mentos, porém o mcsmo não teve como inteqão ser um 

determinante do I-AEIO da entrevista (vide Anexo). Pelo cmtiâlio, por diversas vezes os 

assuntos foram encadeados ao longo das conversas de fama diferente, aproveitando-se 

de "g64_íich0sII nas &ks de cada pessoa para abordar mtros temas, &uns assuntos no 

roteiro também 1150 se aplicaram a algumas empresas. 

De acordo com a dispox~ibilidade, cm âlgumas situações o entrevistado foi eztimtlado a 

.;+ar sobre v que ezpsrava daquele tipo de contato, isto é, se ele acham que os 

assuntos a discutir cxam r r a l ~ s t e  aqueles que foram abordados na mtrevista. Este tipo 

de rstorno irnediat~ foi inspirado nos guias de entrevista apresentados no 

(Dolabela, 11889), um p r q p m a  para ensino de empreendedorismo que também faz uso 

de -11 -t- ievistas ~,oírio técnica para coleta de dados. 

Apesar das quatro eqresas  mstrarem-se disponiveis para esta pesquisa, houve em 

geral uma gra~de  dificuldade na cessão de tempo dos prufissianais para realizar as 
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Outrou dados e dhidas complernatares sobre cada. organizagão for ar^ obtidos atrrivks 

de docur;.lmtoç internes, correio el&-tjnico e telefone. Cabe obswm- qtqite, para cada 

emprega analisada, h ~ w e  um limite quanto ao &vel de informayaes obtidas; em alguns 

momentos inforínagõss mais detzlhadas não puderam ser coletadas sob a alegação de 

serem estratégicas par2 o negkio. 

1.3. Estruitrara do texto 

Por questks didktivas, além da presente introduçã.o+ este texto E 6  ~stxturado em mais 

cinco c~pítulos. 

O capitulo 2 apresenta a inovação como fator de competitividade no âmbito da regime 

de acumulaqao I idmtiflsando n abordagem neoschilmpet2~iana como 

rernodeladora doi ~rinceitos c-riginais de hovação. São apresentadas, posteriormente, as 

especifi':cidades dos conceitos para c' setor de serviços. 

O capitulo 3 apresenta -o. dsscreve o modelo de Sundbo e Gallo~lj (1998) para as forcas 

atuantes (dkvk2g forem) sobre o processo de inovação nas ernprssas de se~JIços. A 

partir do modelo proposto pelos ztores, irtdivamos exemplos de cada força para a 

realidade do setor de infol-mática, proc~~ando aplicar 5 exercitar o m o d h  na nossa área 

de pesquh. 

Dentre au .E-=;rças z'mantes aprsser~tadas, o capítulo 4 focaka os recursos hmanos corno 

f,3rga filndaínental, aprese~tazrrdo possí~feis rela~ões entre as pessoas e u processo de 

inovayão, temando poi- base u-a estmtutagão clássica da admkistração de remmos 

humanos. 



O c~pitulo 5 qx-eseta a descrigão de rada uma das empresas e~ti~idadas, bem como uma 

análise individual dos resultados en~wtrados baseada na parte tekica coletxh. NQ final 

do capítulo 4 feita urna análise comparatira dos resultados eizcontrados para 0s quatro 

casos. 

For último, o czpitulo 6 qreseiit:, considerag6es finais ;obre a pesqniuz, apontando 

tarzbém yiossíveiu aberturas para sstudos f&xos Y G ~ T E  O ~ S U U E ~ O .  Visai~do 

complementar pesquisas fi~tt~ras do leitor com u a t r ~ s  textos, optamos por apresentar, 

alkm das referênci~s tiblictgrkficas indicadas no estudo, uma bibliografia ~~mplementar, 

indicando orrtrsu textos e sktm de interesse eacontrados durante a pesyiisa. 



Este capítulo tem por objstivo apresentar a irnportgncla da inova$k como fator de 

c~~xpetitividade no rrgime capitalista de acumulagão flexível, revisandv conceitos 

relacionados à tearia da Movação. Éi colocada em discussão st necessidade dv atualizar 

os conceitos dâ teoria da inovagão para abranger características especificas do setor de 

swriços, visto que a tezia atual ainda é amigada a estudos fsitos no setor industrial. 

Desde o início do século XX? predor-riinava nas empresas um modelo baseado nos 

princípios da administração ~ientífica propostos por Taylor, seguidos pelo nascimento 

de uma sociedade de consumo em massa7 iconizada pelo mdelo  de produção de Ford e 

seus aut.tn&x&s pretos. Contdo, a partir da segunda metade do sémlo, ainda que 

existam resquicios do paradigína taylorista-forai& presentes nas orgmizações, um 

novo a~h ien te  comptitivo se formou com o esgotan-iento da aplica@io das idéias de 

Taylor e Ford. 

Harvey (1892) procilw apreender as dific~zldades do pai-adigma anterior com a palavra 

"rigidez", na medida em que: 6) os investime::tos de capital a longo prazo presuraiam 

haver uma estz&lidadv de crescimento em mercados que fossem invariantes; (ii) â 

alocagãc. de pessod 3 0s  contrato^ de trabalho esbarmvam na forca de um% classe 

trabalhadora orgakada, que se opu&a a este paradigna, e (iii) aumentavam os 

progntms de assistêxia social protecionista do Estado, na i n t ~ ~ ç ã o  de sustmtar a sua 

legitimidade. S e p d o  o autor, uma cmfhê;isia de fatores nos anos 00 e 70 - entrs eles, 

a crise do p-ttrbleo, a inflagão e a capacidade ~xcedente de fhbricas 5 equipamentos - 

obrigou as corporapes a entrarem num novo período, ~ara~terkado a p a  pela 

raçiondizagão, flexibilidade, reestmtuí-ação 2 intensificar,ão do controle do trabalho. 

Moveram-se para 3um primeiro plam estrztegias de sobrevivência baseadas em novas 



formas de rsrganizaqão do trabalho, m ~ ~ d a q a  tecnológica, a~~tomação, k w a  de novas 

linhas de produto e richos de mercado, ftrsões e dispersões geogrkficas do trabalho. 

Um coínpofiamento cíclico para esta rnudaqa jii havia sido observado, décadas a~tes ,  

pelo ecoaomista russu PJicolai Kondiatieff, e repissentado pr,r d e  ccmo "ondas 

econ6Iílisas" cujos vagslfiões oconerkm a cada 50 anos. Nesta metkfora, a crescime~to 

de cada onda comeqa quando um ccajunto de in~vações surge e se d i h d e ;  estas 

inovações, por sua vez, estimulam uma s&ie de k~vestiineíitos e mn periodo de grande 

expailsão cconôraica. Corforme as tecnologias atingem um estágiv de maturaçiio, há um 

declínio no :&mero de opoi-lnidsdes oferecidas pelas mssmas e no retomo dos 

i~lvestimentos feitos, cuja estagna$io subsrqüefite é destmída por uma nwa mda de 
w lnovqc-zs qt!e se sq+e. 



A partir da netade do &cdo XX howe um crescimento na busca sktematica de novas 

te~nobgim por pafie das indimias e do governo - inserido no processo de 

reestnituraçâo da paradipa de acumulqiio flexivel. Percebe-se imlusi~e que a 

v-nT L1xAinp l tecnológlca teria encui-kdo os períodos mtie as ondas scl1111npeteriams (fig. 1) 

1 60 anos I 1 50 moa I 40mos I 30mos 

A import2-mia de Schumnpettx ire dá pelo contraponto .,riado an relação à visão 

eco&hiica clásukz, onde ou fatores de prsduçiio é que detatvrr&nal~ani a cornpetitividade 

da empresa - antes, a maneira de E% tornar mzis competitivo era pmhzir mais bzrato 



A - Embora a origem do est;;~do dos ciclos evonolicos esteja meritocratiuamente dividida 

entre Kondratieff e Schu~lpeter, foi a paek dos estados deste últixno que este conceito 
r .  de dese~volvimeg~t-ito mclrco se &~semiiiou, criando uma corrente de defensores da 

chamada linha schumpete-iana. Rosenbeig e Frisclitalk (19941, contudo, observam que 

Kondr&eff comiderava o &mo dos ciclos como uma expresuik de kt~depeadsncia de 

forgas internas ao capitalismo, dentre elas a mudmça tvcnológka; já Schumpeter 

articulava a idkia de czusalidade da mudanga teçnolitgica em relaçik a estes ciclos, na 

medida em diz que a mudança tecnológica é a sua forca irnpulsionadora 

fundamental. Segundo Hall (19941, a id th  de causalidade é reforçada com a figura do 

I I  emP~,,ndedor ----*e heróico" que, na. visão schumpderiana, seria a mola propulsora da 

inoizq$&. 

D e f d i d a  por outros es.t'adiosos, h& atualmente uma visão neoschropete~ana, 

diferenaada da origixl por rl além da causalidade indicada por Sdmrnpetn. Esta visão 

considers que as inovqões, dentre outras forças, são uma das forças din%nnicas mitis 

fi~ndamez-Iiais dos sistemas exm6micos modernos, apontando para uma estreita relação 

entre o cres&meIíto e~vnornico s as mudangâs tecnológicas (Leinos? 1396). A aittora 

indica que, baxsando-se numa re-sigrtifica$io das idéias szhump~tefianax, ou eztxliosos 

neoschumpeterianos aceitam agora a exizt&cia de uma estmtxa cvmplexa de interação 

entre o ambiszte econOmiso e as direções das mudanças tecnológicas, sem supremacia 

ou neutrâlidade de agentes somo a &&ia ou a mercado - arites, a inovação era 

deterrninante da mudança. For exe~itplo, o papel do empreendedvi schumpetvteriano se 

redefine, deixando de ser a rínica mola propulsvw e mistrirando-se a outros atores no 

prosesso de inovação que, neste novo er~oque, tanto podem retardar ifo~mo facilitar as 

mudanças. 

Esta nova 3bordagem trouxe t a b é r n  uma mudaqa de definições. Em outros 

momentcs, alguns autores definiram inovaçã~ corno: 



A abrang&ncia deste co2ceito trouxe uma flex&&---: .=.ayao do conveito de inovação, pois 

agora a inovaggo não sigiifica algo necsssariame2te inéditv, nem esth relacionada 

somente às pesquisas científicas; ela pode abranger mudanças tecnológlsas, 

crgurtizacionais s dz produgãc. O conceito pode ser t an~béz~ aplicavel à implementagão 

de urn produto ou pirocesso que é aovo sob o ponto de vista do produtor, mesmo que já 

exista para a coixox5ilcia (Lem~s, 1999). Este conceito é útil a andise que será feita 

neste tfdXilh~, umâ vez que tardGm p d e  ser q íkado  m sztor de simiços, çujas 

especifiçidad~s ser50 descritas adiante, 

A capacidade de gerar e absorver inovagões vem sendo considerctda, mais do que numa, 

cmvial para qus um agente ~ c a n o r ~ c o  se tom5 compethivo (Lemos, 1999). Clak e Guy 

(1998) conceitwm competitivida3e como a capmidade de umi empresa em aumentar 

seu tamanhg e fatia de mercado, tendo como indicadores básico5 a ma lumatividade e 

sua sobrevivEncia. T d a  por base estes indicadores, pode-se corisiderar que a 

capacidade também manter seu tatmn110 (sejh era mimem de erqrsgados, ou 

faturament~) - e não apenas atlmentá-lc - também torna a empresta coqetitiva. Para 



criar e sust2.iiar uma vantagem ccmpetitiva no sm setor, f orter (1989) apmta que uma 

empresa 8-d?e influencia de cinw forças ffig. 2): 

Poder de Negocia@o 
dos Fornecedores 

Rivalidade Entre 
Empresas E-xistentes 

Poder de Negocia@o 
dos Compradores 

No que tange à imvação e com base no esquema apresentado por Porter7 consideramos 

que as empresas podem adotar u iaovagão como uma escolha estratégica para aumentar 

sua competitividade; por e p l o ,  sob a ameaça de serviços e produt~s substitutos, qrre 

pode mridz- o p~oacio~ramert~ da e~npi-esa. Segundo r; autor, a eiqxesa pode por 

exemplo usar e diferenciação pa-a destacar-se no sm setoq ou adotar c o n ~  estratégia 

ser "ezfoc~ldorâ", s~leciufiaado uin segmento de mercado e direcionando-se para ;;tendê- 

10. Porter t~mbém lumbrz que uma empresa não é prisioneira da estrutura do seu setor, 

no smtido d s  que .ala pode influenciar as forgas apresentad~s, para melhor ou pwa pior. 

Deste modo, ontendeims aqt~i que 9 escperna apresentado teria mas setas com seatido 

duplo, onde cada força deixa de ser um d e t e ~ ~ a n t t i  rígido no esquema. 



pqeste nível 6 .- *c roa-- ,,~~-nom~co, A 

. 
organizações que verificam esta relação estreita entre 

inovqão e crescimeato, tem tomado a incrvaqiio como prioridade corparativa.. O'Hitre 

(1980), por exemplo, analism a quantidade de referências ao temo "inovaçiio" nos 

relatórios anuais das 500 maiores empresas britânicas, e percebeu cpw as empresas 
m lideres de mercado s a ~ ~  as que mais faze= refer.i-ências à ela, em compara@o com as 

empresas ditas retardatkias. No Brasil, dis~ussões p~amovidas por orgarizações corno a 

MJPEI (Associa$io N ~ ~ i o a a l  de Pesquisa, Deseavol.,.lrnento e Engenharia das 

Empresas hovadrrras) também demmstram que o t e m  é uma preompaçãa corporativa. 

O'Hax (1988) mostra que o a~mento da discirssik trouxe como contrapartida uma 

sob~carga de com&tos sobre inova@o. Segundo ele, há tres tipos de pe~cepqiig sobre 

inovagão: i) existe uma pereepçãis- de te~mlogia, cpe cr;mider& a imm@o s o m  o 

desesx~olvin~ento de mia determinada te~aologia eu a sua q l icqão  para Zrn uso 

espect.ífim; (ii) existz a percep~ão de pr~dutdsc~~iço ,  que considera a inovzqão c3mo 

um novo produto GE osniço langadc no mercado; e (iii) uma p r~epgão  de 

aleatoriedade, mde iim~ação se baseia n~ lampejo da cabeqa de um gênio. 



O caso do sistemu da Toyota desconstwi os mitos apresentados, pois mostra que (i) não 

foi baseado num avítnp tecnológico puro, isto é, a tesnologia &o foi a única força que 

atuou na r~uda.riça; (ii) não foi um produto ou sertrigo per se, mas uma inovação 

orgaGza;ir,ionul ;ru longo de uma cadeia do negkio; (iii) embora calcado nas idkias do 

engenheiro Taichr O ~ Q  (co~idaado aqui corm trm s h b o l ~  do mpreeridedor 

defendido por Schunipeter), *e se inspirou no f.b;ncionantento de srn supermercado, o 

sistema foi aperfeiqoado ao longo dou anos com as sugestGes de pessoas de diversos 

setores das fkbricas, e (I$ ~ ~ o x e u  numa indrístriw madura, como a automobilística. 



* O foco adotado nesta pesqeka é a L r r ~ - x i p ~  ey&tente no 1 2 x 1 4  illicroe~oíf8ísli~0, isto k, 

aquela osoxida no ambiente das eiiqrssas do setor de informh~sa. Ph intenção de ter 

uma referencizgã~ tehica para as difzreiltes inova~ões encontradzs nas erapresas 

estudadas, torna-se opo&um apresentar uma brwe revisão sobre os aspectos envolvidos 

no cctlrceiio de inova@a. 

Twiss (1974) prop% d ~ i s  aodelas para representar o pasmo de kow@ío: rqm 

modelo mientado a produtos (fechí?~Io~-yzi~rk), a mnhecimei~tu &I setor de P&D e os 

materiais P ~ Y  &brica@o são o i q z i t  da processo de kavaçãa, q w  seguem um uent4cs 

P&D=>Projeto=~Fabncaq%o, originailitti e produto como ssu oufpd.  Este modelo era 

amplamente usado quando o poder de decisão do crn~ttinidor sobre r; fabricante sra 

fiac,o, c ~ ~ e r k t i c c  de um mercado do tipc vendedor (onde quem estabelece as regras é 

o vendeder do produto). 

Já o zmdeh orierita9'3; a9 a ~ c ; i d o  (dez~and-pziZQ surgiu nsm moment~ em que 

pssquisas de n~erca.do s d r e  as necessidades dm mnsumidores srssciam de irnparthcia. 

Neste caso, c i ; p f  passa a ser o m~&ecimento científico de P&D em conjunto mm %v 

necessidades dos consumidores identificadas Este modelo está rclacicnado ao 



Callon (1995) obsez-va que os estudos de e c o o o ~ a  e de sociolcgia da imva@o, tsm 

trazid~ importmtes sontribuiq6es que reforqaa a indissociabilidade do processo de 

inovação. O modelo de ~tiior---rede propast~ é um exeapls de integraqiio de tem~logias e 

atores, que se entrelayam mín mecanismo de co-e~~lugão ínhtm. Se,or~;,do o mtfir, um 

atos é quakjus- kiildivid--ro QU entidade c~letiva que toma parte e= negoci39ões e que 

co~tribui para alcançar um cvmpromisso; uma tecnologia 6 outra entidade sujeita a 

"negociação" entre cios atores. Esta negociacão tanto p d e  trazer r-uma redefrnição 

tecnológica, cumu ainda u-ia mudança dta concepções, interesses e projetos dos pr6prios 

atores - isto é, uns e outros passsm por interagões que os tr~aaforr-rlam. Aqui d3va ser 

entendide que não ascessariamerite a tecnologia é um objeto, da mesma forma cpie não 

aecesariarirsute um ataor é um ser humam, portanto as bordas entre um e mtro também 

n k  são rígidas. 

A título de exemplo, uma forma atual de representzr este caráter evolr~ti~o e interati'rrj 

tem sido a das redes de inor3a@07 aqui consideradas coam um tipo de relação onde 

diferentes atmes formam eutmturas específicas, som sigzGficati~ra variaçk na sua forma 

e comportmento - desde elos fiacos entre seus membros a estruturas intrincadas 

estreitamente articuladas (Lemos, 1996). A autora aponta que, com diferentes 

ternGr*31ogias7 a furrnação de redes perpassa a questão da imvação tecnológica ou 

orga~lkacional; irx~&gaqã.es privilegiam a análise iater-fmau, enquanto outras 

incluem outros agentes s6ii-i~-econ6rnic.ts. Diferentes categorias podem m- ideíitificadas 
. . 

pela seu grau de fiarmalizagão, pelas suas frctntekis argankaciorra~s, industriais e 



espaciais, pelo se i  gati de dtiiação, mtre outras! YpJas redes, há uma complexa 
A - intsração e&ru 3 arnbimte emmmlrvo, as mudanças tscnclógicas, &mia, mercado e 

outros fatores &~io-cu1t~ra~s-i1~sti~cionais. 

- 2,3.2. Tipos de inovaçao - 

A kovagãc pode ser clcusificada de zmrdo emn o gzrl de í~ludaqa que prwocsr em 

seus diversos agentes. De forma g e d ,  diversos a~~torsres pxxuram fazer uma distiqão 

entre a kiovr@o u ~ h u í n p e t e a  purg onde h& um pmcesso de rqtt-ira, e uma inou@o 

gradativa, onde a mudança provocada niio 6 suficiente para romper um determinado 

paradigma. 

Esta dicottmia mpturajgradaqão trwuxe uma teatativa. de se estzbdecex tipos d s  

inuvaq%o. M o h a  (1999), por exeíilplo, cita uina tipolvgia prvposta por Freeman (1988), 

que separa as in~vagõsu em radicais ( â q ~ d a s  que introduzem um produt~ ou uma 

temolagia inteiramente novos e rzpresatmn uma ruptura estrutural com um padrão 

tec~olírgico anterior) e irmementais (melllolias realizadas coí-itinuame~ite e111 produtos 

ou pz-oces~vs, na indúutaa e em se~-~iços, uem alterar a estnttura setorial). 

Pérez (1986) tibmbh distingue as inovqões desta formu; segundo a autora7 as 

inovaqões in~rementais s50 as melhorias sucessivas a que são submetidos os prodrrtos e 

processos. Estâs mell~orias s~istentaíri um amaento geral da produtividade p o r h  não 

transformam a cstmtura. JA as inova@es radicais colisistem na introdsçgo de um 

produto ou processo inteiramente nova, capaz de inicias rim outm m n o  temolágico. 

A luz da linha neoschumpeteriana, cabe ressaltar que nãct há maior ou menor 

importiimia mtre estes dois tipos de inova@o. Por um lado, v estudo de inovações 

radicais C valorízado pois G tempo de r i í f u s b  deste tipo de inovaçfi~ esth diminuindo5; 

por otitro, o caditer aciimulativo de uma sucessão de inovaqões incx-emefitais pode ao 

final  te^ wn resultado tZo significativo quanto o de uma inovaç& radi~al. Sahal (198 1, 

pp. ?7), por exemplo? ressalta que: 



Pére: (1986) tambgm observa que esta classifi~asão Individual toma-se mais rica se 

analisulmos as transfomagões que sul-gem da inter-relação entre estes tipos de 

inovações, con£rgtzrando uíii sistema que conjuga inovaçtções de produtos e processos 

cvrn inovagões organizacionais e gerenciais. 

As pesquisas de tm referea~ial teóricci para ssta pesquisa indicaram que a te&a da 

i~f.avaqão nc setor de seiviços é rela6uarnente nova, e ainda se encontza. ern fase de 

discuesão. C G ~ O  ponto de pzrtida, não há nsm mesmo um cansemo sobre o que 

constitui um sem+, U D ~ .  im que o terms abrange vhrios significados e está 

iiltirria~~eriie relacionedo a clieateslcclrsurfiidorev. 

Sayx e Walksr (1992) argumentam que esta colifusão ocarre na =ed& em que não se 

distingue daraaente o que é um bem ou um servi~o. Seguido ou autores, um bem 6 um 

ubjeio material ta~zgivel e íIlóvel na sua forma mais simples, cz.m por exemplo um 

navio ou urna lata de çeEveja. Já um se~vigo atinge um c,ons~rmidor na fvrmsz de um 

pmd~lt-ittt ligo-disaeto, tal como urna produção de teatro ou o trabalho de uma manicure, 

sendo kepr~d~1tive1 e único numa trailsagZo pradutor-consttmidor. Corit~~do, mesmo 

com estas definir,õe~ os autores obsr;rva~ quf ssta distinr,Zio não é fácil, citando dois 

contra-exe~plos: um corte de cabelo, que poderia ser considerado um prduts  t;!~givel 

de uin trabalb, niau como é parte do cliente, torna-se pessoal, úniso, e irreprodutível. 

Ocltro caso é o de um artista que fm escultrzrâs; k possívd definir seu trabdho c o m  um 

s e ~ i ç o  - como o seria 110 caso de uma esculttxra fârniliar e~iso~nendadn e ~Gada para o 

jadini de uma residi%cia - ou como do tipo industrial - ele poderia fabrica es~ulturas e 

vendê-las caíno sotrverzim turísticos em urna d a d e .  



Ainda para tentar clarear a noção de serviço, Hauknes (1998) aponta duas características 

que o identificam: i) a efmeralidade, indicando que o serviço, ao ser oferecido, poss~ii 

uma existência temporária, que acaba ao final de sua prestação; e ii) a alta intensidade 

da interação do produtorlprestador com o usuário, incutindo aí um forte elemento de 

customização. Estas características auxiliam a diferenciar o caso do escultor-fabricante 

ou escultar-prestador apresentado anteriormente. 

Para o caso de empresas de desenvolvimento de sistemas, estas características são 

exemplificadas através de projetos desenvolvidos nos clientes, que em geral possuem 

um prazo definido para término, e que envolvem mtiitas vezes a personalização de uma 

solução para as necessidades identificadas, tornando-a pessoal, única e irreprodutível - 

um serviço, na definição que foi proposta. 

Por outro lado, há que se considerar também que algumas vezes o soffivare tanibém 

pode ser considerado um bem, caso possua um caráter de alienabilidade de um usuário 

particular; mesmo composto por sinais digitais numa fita ou disco, pode ser um bem 

tanto quanto algo material como uma cadeira (Sayer e Walker, 1992). Indo além da 

argumentação dos a~~tores, podemos complementar que hoje em dia há sit~iações em que 

a transação produtor-consumidor talvez nem mesmo envolva uma mídia física, como no 

caso de empresas que vedem produtos de sofiwre diretamente de seus sites na 

Internet. Deste modo, é possível encontrar empresas de inforinática oferecendo 

sofivares tanto como bens como serviços, ainda que sejam comumente consideradas 

prestadoras de serviços. 

Cavalcanti et cd (2001, pp. 36) corroboram esta visão contraditória das características 

dos sofhvmes. Segundo os autores: 

"Eles podem ser efêmeros e perenes, zhicos e reprodz~fíveis de f o m  infinita. Um 

software pode satisfner. defemirmdn necessidade dz~ranfe mwifo tempo como 

pode ser rqidmzente superado por o~fi-o. Um software pode atender ama 

demanda especzjica de um cliente, enpmto ozrfro snfisfaz as necessidndes de um 

grande nume7~o de consumidores." 



Dadas estas peculiaridades, Gallouj e Weinstein (1997) observam que a análise da 

inovação neste tipo de setor é difícil sob dois pontos de vista: por um lado tem-se que a 

base da teoria da inovação desenvolveu-se sob o estudo de inovações tecnológicas em 

atividades de manufatura; por outro, estas propriedades específicas das atividades de 

serviços (efemeralidade, customização, intangibilidade) tornam difícil medir e detectar 

mudanças. Dada sua não-reprodutibilidade, mudanças ocorrem a cada vez que o serviço 

é prestado; numa situação extrema, poderíamos encontrar inovações incrementais cada 

vez que fosse prestado um serviço num cliente. 

Não obstante estas dificuldades, e inserido no contexto do regime de acumulação 

flexível apresentado anteriormente, o setor de serviços tem passado por um período de 

grande expansão, o que tem motivado o interesse no estudo das inovações neste setor 

nos últimos anos. Foi-se o tempo em que os serviços eram considerados como 

retardatários6 da economia e que eram desprezados por estarem associados a servitude 

(Téboul, 1999; Sundbo e Gallouj, 1998). A contração do emprego industrial, a redugão 

no tempo de giro e do ciclo de vida dos produtos em diversos setores (inclusive no de 

"thozighfivme", como o de desenvolvimento de sofhvme) trouxeram um deslocamento 

no mercado de trabalho, com um aumento do nível de empregos em serviços (Harvey, 

1992)~. Para este fato Pero (1995) aponta que há um processo de "terciarização", com o 

crescimento do setor terciário na composição do emprego. Além disso, Marques (1999) 

observa que nas últimas décadas houve um aumento acelerado do conteúdo 

informacional dos produtos, dos processos e das ferramentas de produção, que 

reconfiguram as opostunidades de trabalho e de agregar valor a cadeia produtiva. 

Para o caso do Brasil, Pochman (2001) indica que o setor de serviços, que mantinha em 

décadas anteriores uma participação residual na estrutura ocupacional, passou a ter 

importância destacada no final do século X X .  Segundo o autor, nos anos 90 o Brasil 

apresentou uma distribuição de empregos composta de 59,5% para o setor de serviços, 

contra 20,9% para agropecuária e 19,6% para a indústria. Tal percentual está próximo 

6 Laggurcfs, m origmal. 
7 O autor indica que um produto fordista típico durava de cimo a sete anos, enq~~anto LW produto no 

regime de acuiiliilação flexível pode ter u111 tempo médio de vida na ordem de meses. 



ao de países mais desenvolvidos como Alemanha (55,6%), França (64,1%) e Japão 

(59,1%). 

Esta valorização do setor também se refletiu nos estudos sobre inovação, na medida em 

que colocou à fi-ente discussões sobre a aplicabilidade dos conceitos originais, 

fortemente baseados em manufatura, sobre a indústria de serviços. 

Sob a visão neoschumpeteriana, a compreensão das inovações no setor de serviços 

também deve levar em consideração que existe uma multiplicidade de ligações entre 

inovações tecnológicas e inovações nos serviços. Algumas destas ligações (que não 

podem ser tratadas como mutuamente excl~rsivas) seriam (Gallouj, 1997): 

1 - a inovação tecnológica como suporte para a prestação de um serviço já existente: 

aqui haveria uma mera substituição de recursos humanos por recursos tecnológicos. 

Um exemplo do autor seriam os caixas automáticos presentes nos bancos, que 

inovaram na forma de atendimento aos clientes, antes pessoal; 

2 - a inovação tecnológica como forma de prestar um serviço inovador: neste caso há 

uma relação mútua de novidade entre o serviço e a inovação tecnológica. O autor 

utiliza como exemplo os novos serviços de telecomunicações que vem sendo 

prestados. Podemos complementar com um exemplo recente no Brasil, onde uma 

empresa de telecomunicações implantou um sistema de informações via telefone. 

Nele há possibilidade de solicitar serviços fazendo uso de reconhecimento da voz 

do usuário, e também ouvir mensagens de correio eletrônico através da vocalização 

do texto recebido8 - um exemplo de inovação tecnológica; 

3 - a tecnologia como um "determinante" da inovação de serviço: neste caso o aparato 

tecnológico já existente é ~rtilizado em serviços completamente novos, como 

aqueles relacionados à prestação de serviços em tecnologia de informação. Cabe 

observar que este tipo de ligação é diferente do modelo tradicional fechnology- 

- - - 

8 Se imaghássemos, nwua hipótese, que este serviço já existisse com recursos l ~ i ~ ~ a u o s  - por exeii@o, 

coili ateridentes oirviiido as solicitações e leiido em voz alta as meiisageris dos usuários - este exeinplo 

recairia 1 1 ~  1* tipo de ligação identificado pelo autor. 



yzish, pois o serviço não incorpora a tecnologia em si, mas a utiliza como suporte. 

Podemos citar como exemplo as transações realizadas pelos bancos em serviços de 

I~?temef bnnking, onde o cliente tem a possibilidade de consultar informações e 

realizar operações de sua própria casa ou empresa; 

4 - o serviço prestado como dibsor de inovação tecnológi~a: aqui certas atividades de 

serviços ajudam a difundir uma inovação tecnológica. O mtor cita o exemplo das 

companhias aéreas, que idluenciam as escolhas tecnológicas de agências de 

viagem. A agência pode fazer uso de um sistema de informações inovador criado na 

empresa aérea, e contribuir para a difusão da inovação tecnológica da companhia. 

Um exemplo brasileiro é o sistema Amadeus, utilizado pela Varig junto as agências 

de viagem; 

5 - o serviço como determinante da inovagão tecnológica: no sentido inverso ao 

anterior, aqui o prestador de serviço exerce influência sobre produtores para 

persuadi-los a promover melhorias em seus produtos, como no caso de 

distribuidores de alimentos, que podem exercer pressões para que fabricantes 

melhorem seus produtos quanto a qualidade, embalagem, etc. Complementando o 

exemplo do autor, um supermercado pode perceber que as embalagens de um 

produto não suportam o peso de empilhamento nas gondolas, e assim informar ao 

fornecedor sobre a necessidade de melhorar a resistência das mesmas. Tal fato pode 

ser percebido nos novos formatos de embalagem dos refrigerantes em lata e em 

garrafas, utilizando plásticos mais resistentes e que economizam mais espaço do 

que os antigos "engradados"; 

6 - o serviço é produtor de inovações tecnológicas: neste tipo de ligação o serviço 

contribui pró-ativamente no processo de inovação tecnológica. Aqui o papel do 

seí-viço 6 mais do que adotante, como no caso de empresas ligadas a pesquisas 

científicas. Um exemplo seria o de empresas que prestam serviços de auxílio a 

casais que têm dificuldacles para ter Wos;  a prestaqão deste serviço também pode 

incluir o desenvolvimerito de inovações tecnológicas era Gen6tica ou Medicina Pré- 

Natal. 



Há que se fiisar o que foi mencionado anteriormente: estas ligações podem ocorres não 

excltrsivamente, o que pode gerar complexidade na divisão entre um tipo de ligaqão e 

outro. 

2-41. Teoria da inovaçiio em sewiços 

Didaticamente, os estudou de inovação em serviços podem ser polarizados em dois 

grupos. O primeiro y q o  tem se foçado na a&e da iixkoduçih de sistemas e 

equipamentos temológicos em empresas, procurando estudar o impacto das tesnologias 

nos serviços e psopor taxonomias. A teoria do "ciclo reverso de prodrrio" proposta por 

Barras (1986) é um exemplo clássico deste grupo de estudos. O autor observou em 

alguns serviços que a adrtqão de tecnologia numa empresa ocorre em três fases: 

Fase 1: a adoção de uma nova tecnologia aumenta a eficiência e a prestagão de 

serviços já existentes (predominância de inovqões de processo); 

e Fase 2: a tecnologia é adotada para melhorar a qualidade dos sewiços; 

@ Fase 3: a tecnologia auxilia a geração de s~ezviç~s novos ou iUt&amente 

transformados (predominância de inovações de produto). 

O termo "reverso" é usado porque este ciclo ocosre de fo-ma contrkria ao ciclo 

tradicional de adoção de tecnologia no setor industrial para a fabric,ação de produtos. No 

ciclo tradicimal apresentado inicialmente por ti_berila.y e Utte~back (1978) há uma 

predominkncia na adoção de inovação de produto na 1' fase, declinando 

progessivameute rias fases seguintes, ao mesmo tempo em que crasce a adogão de 

inovação de processa (fig. 3). 
Taxa de 

uiovações 
impo~tantb  



E r ~ h r a  difrdida co~ii-y uma teoria de inovação em serviços, para ca propósitos deste 

ese~do, ela apresenta duas grandes restriq5es. Em primeiro lugar, o foco proposto pelo 

autor envolve basicamezite inovaqões na f ~ r m a  de prdrrtos tesnolágicos, e isto deixaria 

de lado a observação de outros tipos de inovacão importantes para analisar a inovação 

nas empresas, como au inovagões org&acion&. Segundo, o ciclo descreve o processo 

de inovação em indiistiias de serviços usuáriau, adotanteu de uma nova tecnologia; neste 

estudo, a proposta é acompdar  o processo de inovação dentro de empresas que são 

fornecedoras de tecnologia, isto é, são prestadoras ao invés de usuáriasg. 

Gallouj (1987) observa ainda que o ciclo de Baras possui dois pontos discutíveis. Em 

primeiro l~lgar, h$ uma distinção entre inox~aqão de prod~ito e inovagk de processo it,o 

ciclo, o que supõe uma facilidade na diferenciação entre ou dois. Contudo, no caso do 

setor de servipu o pro&ak e seu processo esgo msitas vezes hxtr"cavehente ligados; 

o processo &o pode ser con~pletameãte separado do produto, deste rnodo as inovações 

podeE implicar trin n'rudanqas noz  elementos dos processou e tainbém dçs prodt~tos 

(Sundbo e Galluuj, 1398). Caso exemplar é o do próprio dexenvolvimento de sistemas 

em ilossa pesqtliva; em  das situaqões, padic~rlames~ts nr; caso de sistemas feitos sob 

encomenda, o processo de desenvolvimento ocorre durante a prestação de serviços e 

tateração com um diente, e una  vez que o "prod~do" esteja pronto, o processo que o 

levou a sua sonsecuçãlo tambhm acaba. 

Em segmdo l u g q  o uso d~ ciclo de vida do produto aplicado a sei'rliças tmm-se m i s  

difícil, m medida em que a tradicional divisão entre bens e serviços, em algumas 

indúutrias, como a dtr temolrgia de k&ormação, tende a não ser tão &ida. Zarifim 

(1998) sugere que há uilla lógica convergente entre s setor industrial e o de serviços. 

Por um lads, a indúutria focaliza-se no cliente com prodtr'os pereonalizados, fornecends 

bens que conseguem indiretamer~te "prestar um sertíiqo" - satisfazendo necessidades e 

expectativau dos clientes. Evr outro, a prestag% de seí-viços pausa por um processo de 



"industrialização", padronizada e massf ficada - corno no caso da autornaqão dos 

serviços bariekrios ofere~ir-tos aos clientes. 

Tal convergência, tanto para indústria corno para serviço::, procura atuar na 

f'@n~~~f~rprtsagizs das c~rfdicõeu de edtitzr.;cE de m~ a~dit.idz~s ou g-tipo" (2- 1998, 

pp. 1). A IBM, por exemplo, era inisialmeilte um grande fabricante de comp~tadores, 

mas h& alguns ~PI-2s paugou a adotar trf.,rtim sutt-athgia a of5rta de sf:ltqõev de infordtiça; 

a venda de seus equipamentos passou a ser um elo para que postefiorrnente sejam 

prestados uerviçcu ao:: seus dfvntes. 

Sornenk nos ídtimos anos algumas análises empiricas foram realizadas com uma visão 

que vai alét-n do eílfOque merilfnerlte tecnicista. Um outro grupo de estudos, mais de 

acordo com us objetivos desta pesquisa, focaha a i n~vaçk  m semiqx além da 

dimensão tecn~lógica~ englobando outras fmmas de inovaqão. 

Galluuj e Weiastek (1997) indicam que ou nowos estudos de inovqão buscam 

considerar as especificidades do setor de sem%ps para iniciar uma refomulação da 

análise do pmçevuo de inovação, cmsiderando a convergêiicia de illdústria-semiço 

apresentada por Zarifian, citada allteriormente. Segundo ou autores, alkm de procurar 

iipif;sar au inovações, 4 imp~rtante compreender o col~teúdo e a:: forças qcr contribuem 

para os processou i~iovativos. 

Deste mo&, 0 ~ d o q - j e  dos novos estudos é irtlegador, na medida em que: (i) engloba 

bens e serviços; e ii) aplica-se tanto à inovagão tecnclógica em si corno às outras formas 

~o-tecológicas  de inovqão. O conceito de hovagZo em atividades de scviços, além 

de aplicar as taxonomias tradicionais de iíiovação de produto, de processo e 

orgatGzacivna1, t a ~ b é m  precisa considerar o grau de kterface com os clientes dos 

serviços, pois pode gerar novos modos de inovar por parte do predador, bem corno 

abranger inovqões não-tecr~ológicas, vamo por exemplo navos for~natos de 

disti-ihiqão. Sundbo e Gallorrj (1998) resumem as espe~ifícidades da inovaqão em 

sewiços de segu&e &&ma: 



Tomando por base o segundo enfoque de estudo, utilizareuios urna classificação mais 

abrangmte das imvaçõez eírr zerviços, z segrriremos um mudelo de fwas internas e 

externas que contribuem para o processo de inovaqãs nas orgânizagões. 

Sundbu e Gallmj (1998) dividem as inovapões de servip em quatro categorias: 



Para i m  setgr qce a b ~ e  com tr;cnalogia de infixmagão (TI), que csnsideramos ser um 

tipo d2 serviço baseado intensivanlente em coíd~ecimento, é iriteressante verificar nos 

casos sstudr;dos ve este qtiinto tipo d2 inovaqão 4 erxmitrado em empresas de 

infomiitica Nati, tipc de empresa, muites veuzs a zoluqão de =mi problema do cliente 

envolve um levarrfaaento de suas mcesgdades epeciílcas e a c:usto&agZo de uma 

solução que engloba equipa~ne:tos, proce&mentus e pessoa:, cw3omieaqãc esta flue se 

baseia 13x3 nível de experiências passadas com wtros clientes. Quitito maior a cc- 

~ i o d ~ ç ã o  e3rn o dientz e menor a capacidade de reproduçgo, mais ad hoc seria este tipo 

de inarâç&. 



Com o intuito de representar e descrever as forqas que atuam nas fr-io-uagões em 

servips, utflizaremos u a  mcdelo proposto por Smdbo e Gallouj (1398), representado a 

seguii (fig. 4). O ~ncddo parte do conceito de que, tornando-se a empresa c o m  

entidade balizadora do escopo e ~ :  consideraggo, é possível identificar forças atuantes 

(drjving forces) que a g m  erite~x~ãmente ori iritemarrrr;nte à organizaqik. 

0 s  tkpicos a seguir apresentam umt aplicaçib no setor de kfolmática, onde faremos a 

conceiiuaFãol"e c& fo rp  e tliilizarernos exemplos do setor em estudo. Consideramos 

que a aplicabilidade do modelo é fa~ttível pois: (i) há margem para um estudo a nível 

microeco~Gmlco, eíllts~ra a pesquisa européia t e d a  abrangido oittrzu camadss; (E) 

h& uma. força ddem- ante do processo de inovação na organizagão, mas sim maior ou 

menor influsncia de forgau internas e externas, de modo que nenhilma delas é causa 



Segundo os autores, as '~iajetótílas L;% forças que atuanl edernaxente ao ambiente das 

empresas, representando as idéias e as lbgicas difrriididas atrav6s do sistema social onde 

a orga&açg~ e&& ir=erida. Podem ser subdivididas em cinco =&pos: trajeturfas 

-- plofissionais, gureri~ia.is, tecmlógicas, in~ti~~cionais e sociais. Estas forps, e outras 



O gari de 3tdkagiio dezta metudolo@a varia de lima orgaAzas$k para m t ~ a .  Todavia, 

Fuggstta (1999) reconhece quz os conseitcu 5 a cultura da EE estão penetrari& nas 

empresas de i;zG2rm&t;sa a i d a  num estkgio inicial. Piato (1993), Investigando as 

inova$ki na Engenharia de So$%;>me num vaso brasileiro, também indica que a difi~são 

da ES mcontmse em níveis baixos. 

Podemos incluir tambkrn aqui os chdigos de &a, ainda que informais entre os seus 

pt-ofissioz~aisll. Jacomim (2000) indica que a &a tem sido vista como uma qualidade 

fundamentgl para as empresas, havendo Irtclusiue algumas que verificam o passado de 

candidatos a um emprega, ou cpe utilizam valores éticos como parte dit avaliaqão de 

dessmpenlr~ dos profisuifinais. 

No a de c n ~ u t a c ã ~  e iufo-ka 6 peplmmta& e são &a &$&o de &a p a  a 

pr~fisção, pxienmu considerar que lxi atitudes éticas iufonnais entre os profissio~lai~ tais como a 

rnanutc~~@o dr, S~&O de dados coktzdoe em- clientes. 
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Esta reavaliação das exporta5;ões e o descontentamento dos ei~~presarios trouxeram uma. 

mudança de mmo no SOFm no h a l  do mo 2000: inicialmente 1x11 progam p ~ t a  

promoção da EXprtaqão de ,~ t ) f~vcre ,  passou a ser um promotor da EXcelência do 

sofft-vare brasileiro7 visando a t e t e r  a dex-mnda local, e po~te r io~~en te  D niercado g1ob.d 

(SOFTEX, 2001); a meta de expofia~ão para 2002 foi calculada para U$$250 milhões. 

Outrc3 reflexa da rnt~dan~a é que ela vai nortear as pr6xirnas ações da Secretaria de 

Política de TtiformAtica do PAnistério da Ciêiicia e Tecnulogia (Elafi-os, 2000). 

O SoFTEX7 qLle possui um n&r;leo na da Rio de Janeiro, foi utilizado como fonte 

inicial para escolha das empresas estudadas. Ffick (1998) mostra que, dentre as 

empresas que 8 t ~ ~ x a m  r1o mercado externo entre 1993 e 1997, o Pio de P a i r o  fica em 

segundo lugar como cidade de origem (11,2% do total), perdendo apenas para a cidade 

de ,3%0 Pau10 (com 30,2X). 

Su&br: e Galla~ij as definem ~i..r- ,It_, a evolugk de regras e crtn~engões sociais, como por 

exemplo a coi~sciZncia ecolbgica e ambiental, Identificamos aqui que um exemplo 

recente a Ser obseri~ado se& o cr~scimento, den$ro das empresas, do nível de 

responsabilidade stf&l. O crescimer~to do chamado Terceiro Setor tem rmstrado que 

esta tfaj&óG social a~mentou g a u  de m s  empresas, podendo ser 

ide~~tificada mediante indicadores tono: relagões com as con~uridades, filantropia e 

investimentos sociais, &abalho voluntário dos ftincion&rios, et:tr. 



r- 7 0s ~ m d b o  e ~ f ~ l l o ~ j  defile; I d ~ - y  como forqas extemis representando pessoas, 

empresas e in&+ães, cujo coinportan~ento tem irnportgncia para as possibilidades da 

e q i e s a  0 3  ~ e n ~ i g ~ s ,  e por ~ a ~ e g u d e  ter Sia&$a ms atk&des de 

inovacZo. Dividem-nos em quatro tipos: clientes, competidores, governo e fori~ecedores. 



para o caso do setor de ififorrrgtica, poden~os observar a oco~Encia de  ma relai$o 

antitg$nica entre 03 comp&dores, pois n~t~itas vezes há uma mecarGsrno de 

'liOOPetiçãO" ( ~ ~ f i ~ p e ~ q g o  + ~::30peraqão) entre des. Ao mesma tempo que competem 

entre si me~car_So p&  feda de servips, h& formas de coopera920 entre as empresas, 

na ineenqão de Oferecer soluções conjdnta~ que aumentem a opoedrddade de conquistar 

clientes, e é a b g m  p a a  &xJid& custos a ~ e s t a g g ~  das spnips. Um r~dexo da b1~cc: 

de cmperaqgo entre tem sido a forrnac,ão de alianqas estnlfégicas entre as 

empresas. Oh2ae (1989, pp. 143) obsepja: "enp mra,í mld~zdo CO~&XO,  i~fceifq cheio de 
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l&~&-&lez e Femlte (1995) indi~;zm que u nzmo a seg~ir é uma pesiiio f~3ndarnental de 
. . orgarha~ão. Oi; autores comiderm que os exec&;'r~s, p m c ~ p d ~ m t e  os de 

topo, &\rem promaxjef- e divulgar entre todos: (3 a ~ji&&-~ da empresa, isto 6, a 

idealizacão &quilo qde a eKlpsa pretende alcançar no ft~hro; e li) OS. valores e cretqas 



l3  Bl;i-a& (1998) =n~plenren& que, a & mleei& & -ti&, m a  ~ p g a I I z j &  precisa &m;lfiecer 

ta&x& sua M~s&Q (sua ra&i~ de ser; pra que ela existe P foi criada). 



Segundo Sundbo ;: e l l ~ u j  (1998), este padrão traz .+iza dissociação entre a prodtxçga de 
N .  sep~ips  e sfia prestqgo> vendo cA2Eparado a u- padrão de inova.gao mdustrial antiso, 



PSqJi a irlovagga é um processo col&ro no qual se supõe que todos os profissionais 

p ~ i v i p a q  e eDl~osa dependa dos da r;rga&qgq há canais que procuraiD 
. . .  drscrplinar e formalizar a prestayg~ do s e ~ ~ i ç o ,  Sundbo e Callouj indicam que o 

* pror,est;o de inovaçao ter11 COEO ponto de partida um problema apresentado por um 



cliente (um ator de grande importância), cuja solução apresentada é absorvida de forma 

mais discipliriada para a memória da empresa - através de documentação, sofnunr.es ou 

outras mídias. 

Este padrão apresenta algumas vantagens: é flexível, capaz de responder rapidamente a 

sinais do mercado, e capaz de agir sinergicamente através das idéias individuais de seus 

membros. Por outro lado, como depende de componentes individuais, pode apresentar o 

risco de que o processo de inovação não se complete; segundo os autores, embora não 

seja exclusivo, o tipo de inovação ad hoc é encontrado neste padrão. 

3.43. Padrão Inovação Estratégica Organizada 

Este padrão, nas palavras de Sundbo e Gallouj (pp. 14), "é o nzc1is tíyjco no sefor de 

semi~os". Aqui 11A uma existência real de uma política ou estratégia de inovação dentro 

da empresa, embora sem a figura de um "depaitmnto de inovação". A pesquisa e a 

busca de novas idéias passam a ser uma tarefa diluída entre todos na organização, mas o 

desenvolvimento é feito em equipes de projeto ad hoc que buscam tomar a prestação do 

serviço mais reprodutível. Neste caso, os autores ressaltam ser dificil dizer que este 

padrão indicaria uma industrialização do servigo, pois não foi observado em todas as 

pesquisas; consideramos aqui que esta observação reforça a idéia de Téboul (1999) de 

aproximação entre indílstria e serviço: "crssim como os produtores se cpZoxinzcnír~ dos 

swsi~os, OS p~odutores de smvi~os tenfm~ 'indusf7.ializc~I" szmas atividades" (op. cit., pp. 

18). 

Neste padrão, existem duas ações importantes que hncionam como "política" de 

inovação: a acumulação de conhecimento, para facilitar sua reprodução e o 

compartilhamento dos conhecimentos individuais entre a empresa; e o controle de 

qualidade, como um meio de verificar a concordância com padrões de serviço. 

De forma similar ao padrão descrito anteriormente, os profissionais atuam como 

empreendedores internos, contudo a gerência consegue efetuar a regulação e o controle 

de um processo empreendedor corporativo. Esta estrutura de regulação é 

fi-eqüentemente baseada na própria estratégia da empresa, que pode funcionar como 



inspiração para idéias inovadoras - deste modo, a administração estratégica é uma força 

interna importante. 

Segundo os autores, a política de inovação neste padrão é muito abrangente, e por conta 

disto todas as trajetórias e atores são relevantes; tal política indica que a empresa está 

procurando por muitos campos nos quais pode iuovar. 

3.4.4. Padrão Empreendedor 

Este padrão é encontrado, segundo os autores, em empresas de serviços pequenas 

criadas com base em uma inovação radical, que vai sendo aprimorada ao longo do 

tempo. Sundbo e Gallouj descrevem como atividade principal deste tipo de empresa a 

veada da sua inovação inicialmente radical, utilizando como exemplos firmas montadas 

par pesquisadores universitários, que neste caso assumem o papel de empreendedores 

do negócio. 

No Brasil, e também no prbprio setor de informátiea, podemos identificar que este 

padrão empreendedor seria encontrado em diversas empresas incubadas, como aquelas 

oriundas do "buum" da Internet e dos serviços baseados na Web - como, por exemplo, o 

projeto Gênesis de incubadas na PUC do Rio de Janeiro. São empresas que muitas vezes 

oferecem um único serviço inovador e dependem unicamente dele para sobreviver14. 

3.4.5. Padrio Artesanal 

Como o próprio nome sugere, aqui a empresa niio possui estratégia de inova@o, nem 

um departamento de P&D. Na realidade, Sundbo e Gallouj observam que este tipo de 

empresa não seria considerada inovadora - quando há inovação, ela é1 pequena e não- 

reprodutível. As empresas não são orientadas por nenhuma trajetória, e se a inovação 

ocorre, é através de pequenas melhorias e nos processos de aprendizado dos 

profissionais. Neste caso, as únicas forças externas são os atores. 

14 De 1995 em diante, diversas empresas siirgiram com serviços na Teb  antes iuexistentes, como compra 

de iilgressos oiz-line, planos de fidelidade, portais de conteúdo, entrega expressa, etc. 
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3.4.6. Padrão Rede 

Por último, os autores identificaram uma situação diferente: em determinados setores de 

serviços, um grupo de empresas cria ou usa uma organização em separado, que tem o 

propósito de inovar ou induzir inovações na rede formada pelas outras. Com esta 

descrição, supomos aqui que haveria um processo de "terceirização" das atividades de 

inovação de todo um grupo de empresas. 

No projeto europeu, este padrão só foi encontrado no setor de turismo e em certos 

grupos financeiros. 

3.4.7. Síntese dos padrões de iiiovação 

Com base nas descrições apresentadas e em diagramas propostos por Sundbo e GaUouj, 

incluímos abaixo um quadro visando sintetizar o grau de relevância das forças atuantes 

para cada p a d m  de inova@o. Adiante, na dacriçiio das empresas estudadas, estes 

coiiceitos serão utilizados na busca da identificação da existência destes padrões em 

cada cma das empresas. 

F o r p  / Padrão 

Trajetórias Profissionais 
Trajetórias Gerenciais 
Trâ3etórias Tecnológicas 
Trajetórias Institucionais 
Traietóiias Sociais 

Competidores 
Governo 
Fomnecedores 
Administração e Estratégia 
Setor de Inovação 
Recursos H~1111anos 

- 

(-1 1 (+> (3 1 (-1 1 (+> 1 (-1 
Legenda: (+) Muita atuacão (-) Pouca a h q ã o  - 

(1) Para a vasiante na-indnstnd, (2) Na vis& da e~npsesa formada para pomover a inovação. 

Quadro 1: For-qas e padir.ães de inovação em sei-viqos 
(Fonte: elaboração própria) 



"Nzrncn diga &pessoas mmo f i e r  as caisns. Diga-lhes n que deve ser feito 

e elas szlrpreenderão você com sua engenhosidade." (George Potton) 

Em empresas prestadoi-as de serviços, e em especial aquelas de serviços baseados em 

conhecimento, o pror,esso de inovação é intimamente relacionado aos seus recursos 

humanos. Seguindo o modelo apresentado anteriorrnente, Sundbo e Gallor~j (1998) os 

mencionam como uma das forças internas da inovação nas empresas de serviços e 

PSSOâS apresentam algumas pistas que apontam para uma rela&k mais estreita entre as p4 

e as atividades de inovação. Os autores destacam como importantes: 

a qualificação destas pessoas, uma vez que a participação no processo de 

inovação exige um nível de capaciiaqão, disposição, competência e motivação 

de cada profissional. Esta importância é ainda maior em apresas  de semiços 

baseados em coiihecimento; 

e a formi de contratação de pessoal, e a sua rnamteqiio dentro da empresa; 

a adoçzo de um tipo de organização que favoreça o aprendizado de seus 

profissionais em benefkio da empresa (femizlrzg orgcniizaib'oizs). 

Marklund (1998) também considera as habilidades das pessoas como um fator essencial 

para as atividades de inovação, contudo observa que este tipo de relação entre pessoal e 

imvaqão é muito ccmplexo, pois há poucos indicadores sobre os relacionamentos 

existentes. 

Para as empresas, v grande desafio será desenvalver a q u a ~ c q ã ~  e o potencial de 

S~LIS  profissionais, criando condições mais favoráveis a inovação, ao apf-iínorarnento da 

qualidade, e izv intercâmbio de informagões tanto internarne~~te como com os clientes 

(Lucena, 1992). 



~JF: , ,-:-c LJ,-J do seta- em estudo,  UM^ vez que não há um modelo que descreva as relaqões 

c.-L ,mre RH e a hovação, consideramos que um ponto de partida seria apresentar possíveis 

relações E luz da própria gestão de recursos humanos. Deste modo, utilizaremos com 

fins didkticos uma clausificação apresentada por Chiavenato (2000). O a~ltor propõe que 

sejam currruiderados ~ h c o  processos básicos na g&ãu de pessoas - provisão, aplicação, 

rnaiiuten&ão, deueivolvimentto e inorritoragão de remrsos hurnanos - que são inter- 

Processos de 
Provisão 

O que as pessoas Como manter as 

I I 

Processos de 
Desenvolvimento 

Como preparar e 
desemolver as 

pessoas 

Processos de 
Monitoraqão 

Como saber o que 
sâ"a e o que fazem 

Podemos observar que os mrms atribuídos a estes processos advêm de um momento 

em cpe as pessoas e r m  apenas um dos &matos disponíveis na organkayão tslylmista, 

sendo vistas come mero "estoque" de recursos. Como ressalvado no capitulo 1, LISELI 

esks terims contmdiz a idéia proposta de que as pessoas têm tim papel central na 

organização e no processo de inovação, não devendo mais serem ristas iysis liíteris 

como Fecuísos humam. 



Por isto, seria mais corirdikente utilizar, por exemplo, termas como ' l~~~~npaAamef l to l l  

ao invés de "~-c-&torament~" de recursos humanas, ou "ãv&qãon u~ hvés de 

"aplicação". TodGa, visando manter a fidelidade ao autor adotadc, e considerando que 

esta classiBcqiZo ainda é usada no meio acad8mic0, i rems  preservar os termos 

utilizados nos tópicos a seguir. 

Para cada pr~fce~s: descrito, proc3xaemos então ~qlr;mr qu i s  são os pontos a serem 

consideradcs c ~ m o  importantes para o grau de inovação da organização. 

41.1. Recrutamento de pessoas 

Chiavemto descrevc o recmt~mento corno o c o ~ j u 0  de t ~ d a s  as tkcicas e 

procedimeatos que visam atrair pessoas para ocupar cargos na crganização. O autor 

divide o pfznejnmento do recmtamento em tSu fases, descritas a seguir. 

Levantanlento inferno de necessidades 

Aqui s o r ~ m i z q i k  ~~erifica p ~ s & ~ & ~  carências de reecursos humanos tanto a C ~ O  

quanto a longo prazos. Para istc a organizaçti0 precisa estabelecer seas planos de 

crescimento e desenw3lx~imeiito para o futuro, na medida e111 que, a partir deles poderá 

ter urfi dimensiona~ne~lto de novos apartes de pessoas. 

No que tafige à inovação, consideramos que o ponto principal nesta fase é o 

planejamento de pessoal, processo eIli que há uma decisão sobre q~tais são os talentos 

humanos nesessários para a aqão orga&acion~l Siiitura. No msso caso, em empresas de 

serviços baseados iriiensivamente em conl-iecimento, o planejamel~to de pessoal tenta 

antecipar - mais do tpc s quantidade - a clufidade do recursos h u m o s  necessários à 

presti~çb dos serviços. l5 

l5 Para luais detalhes, Chkwato (2000) apresenta alguns modelos de @ejmento de gxsmd, tanto 

para â orgaiiiza@o r , 3 w  m1 todo qtrarito para setores específicos. 
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Levan;tz5ngnW~ exterm de naerrndo 

O autor d~ezkca dois q e c t o s  que compõem G 1sant-ta extcza: i) s ;egurmfa~ão 

do mercado, isto, 4, dividi-lc em classes de candidatos tais corno executivos, 

supemisorcq fécniccs, &c; e ii) a identifica$& e localizaçih das fontes de recrutmento. 

As fontltvu de recriitamentc sâo os locais iiri mercado onde a organizaçFh deve direciom- 

seu fccu de comt:~cação e attti.a@o de pzzuoas. 

Chiavenato (2000) considera que a identifícaçb das fonte: de recmtamer:to auxilia a 

organizaçao, pois otimiza o prc;cesso de recrutamento (~mior triagem de candidatos, 

redujk do tempo do processo e dss custos operacionais). Podemos ainda observar que 

a escolha dustas f c~ tes  de recramento é outro ponto de relação hpoftailte com o 

pmcesso de inovagão, pois é o i ~ ~ m e n t o  em que se define qual o "rnanançial" de 

potenciais pr~f iugon~x será utilizado. De acorda com as necexgdades de talentos 

internas levantadas For uma empresa, ela pode optar poi escolher fontes de 

recmtamentc específicas (uma instituiçiio de ensino ou uma região, por exemplo), ande 

ela supõe encocitrar pessoas já com caracteristicas inerentes ao perfil de pessoa! 

desejado, GU então ttdotar uma pastura malu abrangente e aceitar pessoas sem rfiziores 

restrições . 16 

Um zemnplo citado r;m Wagner IE e Hollenke~k (1999) é a estratkgia enpesa rd  da 

3M em desenvclver talerirvs e inovaçtic dentro da organização. Para certificar-se de que 

teri uma fmte cord3k~el de talentm, a empresa tem laço:: estreites com um pequem 

nílrnero d=: universidades, e desta forma consegue conhecer as pessoas q~te 

pra\iavelme~~te irti contmtar. 

Tkcmca.~ de recrtifat?zeMfo 

Chia=+fenato &a procedime~itos e meim que podar, ser utilizados ric processo de 

recrutamento, tais como: um arquivo de candidatos; resultados de avaliqões e 

treinamentos de vmdidatos interms; indicqões de outros profissicnais; contu.tos com 



E~demcs complementar que, nesta fase e nas unteriores, rima empresa poderia também 

inovar no prbpri procesx de r e ~ m t m e t o ,  fiizzndu uso de navas fécriir:as pma coleta 

de dados uobre candidatev, levaj~tamnento de necessidades, etc. 

Chimenatu define a selegão de pessoal como c; momento em que f: feita a escolha, 

dentre os cmdidatos recmtados, daqueles que possuern maiores chances de se adaptar 

ao cargo a tes :um bom desempenho; na:: pala-fias de Wzigner III e Holler~beck (1999), 6 

o nmne~to  era que se e~colhem alguns candidatos e se sejeitam outros. Fazer uma 

sele$& t o m  por base a =arme variabilidade h m q  cpe traz comportmentos 

diferentes entre as pessms no decempenha de mas fur-qões; daí o fato de geralmente ter 

o auxilio dc psicbhgos m procezsa seletivo. 

A decisão de aceitar ou nr;ã detern~inados candidatos pode ser colocada de três formas: 

(i) col:>zagão, qua~dv só h& ~m úric-3 candidato e rima única -gaga, e o cmdidzte é 

admitido seri., rejeigh; (ii) seleçãc, quando existem mais candidatos que a quantidade 

de vagas a serem preenchidas; e (iii) classificação, onde. a organização não considera o 

candidato wltado npems para um única e deteminado cargo, rmz uma pessoa que será 

posici~mda no çargc =ais adequada hs suas caractehticas. 

Em qualquer um dou casos, a base da deciuik de quais pessoas serão selecionadas vai 

depender da coleta de infomagõex sobre os C5iigGS (deucriqiio e málise do cargo, 

requisitou e as caracteI-isticas que o candidato deve possuir) e as técnicas de seleção 

(entrevistcts, provas de co~xb~cirrie~ttos gerais ou espec%r,os, testes psicométiicrss e de 

pe~sonali dade, dinâmicas, etc). 



Segundo Chiavezta (2000), conceittm um cargo implica t om-  por bxe  as mas tarefas 

@tividade% individualizadas de carátcr operaciona1 e rspetitivu), atrib-uigões (atividades 

individua!izadas com um ceAo nível de exigZncir;, mental), e s m  ft~tngã-o (um coajunto de 

tarefas wxi atribuiçkões exercido sistsmdicamenfe por uma pessoa). 

Tal r,onceik!ação, ainda koje utilizada, é resultante ds aplicação dos princípios do 

modelo de udministraqão trtylorista, com umü grande divisão e rigidez dos postos de 

trabalho. Todavia, o r egk~e  de aexn1ulaç5~ flexível tamb6m trouxe rn~danças no 

cofiL&do do trabalf~o. Dduk (1996) observa que o trabalho deixou de ser prescrito e 

repetitivo para tomar-se .um tr&&o de afbitragem, onde a prr;&siamil precisa fazer 

escolhas e o p ç . 5 ~ ~  todo o tempo; segundo a autora, o irabalh já nãr; pode mais ser 

pensado sob a perspectiva de um posto, mas de ocupa~5es que exigem compet2ncias - a 

mudança de uma q~alifícação fonnal pai-a uma qualificação real do tr~balkador. 

Para G nosso ei~foque, as competei~cias aimejada:: dos profissionais pela en~presa podem 

estar aliid~adas a uma estratkgia de desenvülximento de um processo de inovação. Desse 

modo, pude-se falar tanib6rn de um postf6lf~ de coii~petências corp~iativas iavoráxis à 

inovação, isto é, "ce-í?zyei&~t~ia~ pm-E imvm" (François ef a], 1998). Do conjunto das 

comp~tGncias indivi&mis, segrindo ou autores, podem emergir competências que urna 

organização ~ v d e  deter para conduzir um processo de inovagã~. 

Sob o ponto de vistz da oiga~ização, o desenvoiTjimento das cornpet~~~cias dos 

profissionais procura obter, em cofitrzpartida, um nível de desen~pedo compativel com 

os resrrltadm desejados. Nu cosso foco, a ciiaçik de um ambiente favo&xl a inovação 

tan1b6m perpassa tma pr.iocupã~20 peni~anente com o deserivolvimento humano, que 

pode ser acompad~adu por F~3_liaç6es de desempdu.  

Na realidade, a ax~aliação de deze-perihu deve ser trabalhada como um processo de 

gestão de dese~qpeíd~o dos prvfissionai:: (Lucena, 1992). Segundo a mtorq, a 
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Ainda j.zgundi: L u c e ~ q  há quairo cczponentes que ~tdtenciam o desemp~_Lnho humano 

positiva ou negà.&gameute: qualificaçii~ profissional ((coqetencia requerida pelas 

expectativas d~ 2egóci;ic); c~trl'mra orgânizacionzl (valores e crenças da organizz@o, 

~nanifestados sob uma idatidade empresi-trial); estilo gerencial (forma de condução da 

organizaçiio e da equipe); e o zmbiertte externa (e-íèitos das rnudaí~qas externas ao 

escopo da organização). 

Na mssa uisiio estes corfip3nentes mostram que o deseí~ipenlicí dos recursos human~s 

como forra interna não depende única e ex.ylusiv~ifi~erite de competências pessoais, mas 

é a u e n c k d o  p i ; ~  valores e crerqau da oqgmização e pela forna comi; a empresa, é 

itdmizistrada. Esta aderência entre as pessoas e a crtltura é rimito importante, &;to que, 

para i3 caso da i~~ouação, o desempenho das pessoas í: ligado a LIE tipo de c~11tr;râ que 

favcreça ou n5o a in~iizção, OL; uma estratégia gerencial que seja ou wãO pró-inovação. 

Liucena (1986) espe~z12 que um modelo de coí~~pezzaqão clássic~, baseado em E-i.ixas 

salariais derivadas de planos de cargos e salários piramidais, estará obsoleto a longo 

prazo, em face dzs transforrnsqões que estão acontecendo n= ambieate orgz:%zacional. 

nosm caso, c~nsideranios esta obsolescê~icia como pade da: pressões de muda~iqas 

vindas do ~ o d e l o  de acuínula~ão fledvel descrit;;. em 2.1. Cara~tedsticas d3 modela 

tqlorkta, coma hierarquia rígida, controle do poder e autoririade, divisão do trabalho 

par especializaqk, se ainda resiste= nas orgmkiqões, zgora siio codkx&das cc-rn 

integqão de proce~u.;;~ de 'ndbalho, relaçnes internas mais abatas, qões de grupos, 

fiorizofitalizayão, dezv~ttralizaçZ~, multS~ncionalidade e formâção de equipes. 



Para G foco na k w a ç k ,  ressalta-se que as pessoas pasmem um grm de habilidades e 

corihecrmentos que são oferecidos à orgarrizãqão e lhe trazem beaefkios; desse modo, 

num mudelc flexhvl, é mais comum a rert1ttneraç50 ser maior para p e ~  possui 

compethcias diferenciadas. Pelo lado da inovação, este raciocinio pcde permitir a 

retençg~ de mais talentos para a eirrpma e agir fav~í-avel=ellte ao processo imvativo. 

Contudo, esta fle~bif'idade pode trazer CGIS~~~GY entre peswas, que v k  sontra a ~rbpria 

idga de se fommta~ o trabalha e n  equipe. 

43.2. Planos de beneficios sociais 

Os Iiexficivv soriuis cmstituern urna form~ de rerfi~~nerhção indireta dos profizsicnais, 

procurando e-n geral satisfazer necessidades pessoais. Além dos beneficios  revistos enl 

lei (cwm fxzas extiau, salário-fa~~lia, a~~dlio-doe~~ça, transprte e alhmntação), a 

flexibilidade da rernunerùçâo também pode sw co~plenientada por outros beneficios 

divmos oferecid~s p r  cada ~ r g a ~ a q ã o :  pagtmxto de cursos, vegurcs, automóvel, 

gra~ficagões, der;.tre outros. 

Obzervu-se que estes bemikioú procura cativar e retex as pessoas a partiir de 

diferentes ai=cessidade;, e niio são aecessasimente convertidos em d o r e s  moiictários. 

Emborz fledvd nc por& de vista da quantidade de benefícios, ma aplicaçãv é oriunda 

de prkticas taylaristas-fordistas, onde a empresa preenche o eçpaqo deizado pela 

dimii~uição do p~pel da Estado nestes benefkios, cvrno descrito em 2.1. 

43.3. Relaqõ-ss trabalhistas 



Para o n~zso caso, é interessante sondar qu&s vinccrlos emprqatfcios s& rttilizados nas 

empresas, =;ist~ que ahahente M vxkg6e1- quanto a0 tipo de ccntrcttâgãr;: pela carteira 

de @abalho, uso de moperativao de trabalho, terceirizaq5iu da mão-de-cbra, so~ieiíade 

com a eapreua, co&-atou teínporafios com a~t5norilt.u~ etc. 

Supomos que há um esforçc maior por paite da organização ení manter um rivel de 

cornprometimerito dos profisuionaiu com os objetivos da instituiçao, visto que a 

existGncia de rnúitiplas relações pode gerar cal-ditos entFe Fmcicnkrios diretos e 

indiretos. A l h  disso, a gestzo de pessoas em um amtsiate famr&vel B inwação 

deufria toma tr~mpasentes estes vímulos, procurando desenvolver sornpztexias e 

motivag8es entre c: proksi~=âis hdependenkmezte de seu tipo de ligagEo clim a 

empresa. 

O ceme do desenvcàlvimento das pessoas, portaí~to, é a apie~~dizagern ocorrida ;?o nivel 

bfSividual, desloca& para umt; a ~ r -  ,n de-- r~agem colet'Liva organizacional. Chiaíimtato 

(2000, pp. 43 1) define apre~dizagem coa0 "o processo pelo ~ C E I  as pessmz ~dyz&em 

coFz~aciman~o ,yobp-e meio mzbiewfe e wrfis ;.ejclG@s &re=Efe O p P ~ P P ~ o  fe;,p "Z O de 

vida". 



pensament~ sistêmicc;: am quadro de referemia ofide se c.antezpla cada si'c~ação 

a iiivef global, e nao apenas suas partes. É st stplicqião da idéia de que "s todo é 

m ~ o ;  do c p  a 2 ~ ~ 3  das padeg"; 

dominio pessoal: a esclaivcimeriio e aprofundamento da visão das pessoas, 

valorizando o que realmente é rripoftate para çada i d v í d w ;  

moJe1os merztais: przrvssripostos maigadcs no pensa~ler~to das pessous, que 

influenciam suâ m a m k  de ver o ríiundo e de. agi-; 

vi sã^ corn~artilhada: Uma imagem gen~iína de futura que imptrlsiaaa ama 

organizqão; 

apiendizzgem em eqt:i~e: capacidade de pe:mr em conjur~to. Se as ecpipeu não 
I .  ~~verent estz ca p- UCI. 'dade, a orgarizqão nio aprenderá. 



17 Este cmc&o ;.ai al&m & cpalínczq20 de cargos GU de estoque de ~ i Ihwkenfos  de  ma p s a a ,  ~ s a &  

nu111 p a ~ & ~  taj~lol-;sta-fordi&a. Cmtudo, SStroobants (i9981 e L)iigzk (1998) aIjnsrvam que a 

abordagsz ds fx)niptZm&a -&o nr~pssaria~y1e11te proceds de renwagb teirriq pcde~~do ztk ineszno 

repeti& a ap~priia~áo de sabe~s e exqixi6ncias dotos pxofis~ianais r10 uicrdel~ anterior. 



Segundo Chksenatt; (2000), r; temo desemolvimento orga&zacior;sl deve ser aplicado 

quarrdc a mudança nâ en-ipreuâ 6 intei:,r;io~al e projetada com aatecil;-qão. Esta mtidança 

está intimamente relacionada com a sua cultura. 

F l e q  e Fleury (2000) comentam que há um paradoxo na gestão da criltí~ra: sendo forte 

d e r z - ,  I ~ ~ I D  pode gerar imlexibilidads orgat~izacionul, dificultando processos de mudança; 

selzdo muito fiam, pode deixar de corqitistar cot;riprc;metime~~to dos proftusionuis. A 

saída seria ter urrr nkdeo de valores consensuais e preservar u autoriomia de áreas e 

g-pos =temos. 



por últifno, a ulorstof-ação de fr_H pode kr-,lj$r m&vrlos de attditoria que revkern e 

coI1trolem a gest;tão das pessaas. Mais do que apontar falhas e problemas, a auditoria 

pode ser um instia~ional de obter feedba-sk constaate sobre dketries e práticas de 

~ ~ ~ ~ r g ~ j  huaan~s,  abraagend~ todos os processos +$os a~ter io~ente :  registros de 
, . 

recmiaento e sele~ão, dados sobre r~ameraqões, rcgistiros de profiss~~nm, etc. 







5.1, Empresa Atdh 

Peu2ebemos que esta relaqão com a figura do fundador, um exe~qlo  de empreendedor, 

pemeia a cultura da empresa. Os contatos com pessoas de setores e fmy'ães diferentes 

que a c a pocy ,ias si% s i~dareu au se falar da Alfa, destacando os 

msmos casos e f,tos, e v d ~ n z c d o  a r&ç& do , ~ m o  da orgmizlão c m  a imâgzrr, 

do ernpreem3edor que a criou. 





No c:-sv deste produto de ~q#i~are, a Alfa tem interesse em utilizá-lo como ~ x i o  para 

prestar serviços p~&eI;ores em clientes coqxrativos. Para isto tem feito urríi esfkxço em 

manter L I ~ E  base de dudvs dos ~rsu&riss do prcgmtta, e estar atenta às suas sugestões. 



O organogTama da Alfa 6 rel-teivameritr em2to, r;snsicIe~ando-ue que 2 eínpiess pxsui 

80 píofissiona-ls. Basicamente a kierarquiu é famada pelas segiintes ftqões: (i) o 

izediuta de sistemas, que mitas wzex assume fuqõeu de ~ m g m a d o r  no 

desenuolvintmia de projetos; fii) o lider de projeto, que tftmb6rn pode executar tarefas 

de czr-npr; e 6 3 p ~ t e  de coritatc mrn o cliente, fazendo G accfi~panha~~~errlo dv prcjeto; 

(iii) o gerente? que tanto pode gerir válios líderes quanto ser o prkpric; gerente-líder, de 

acmdv com o &vel de ce:qlexidade de cada ~rojeto; e (iv) o diretor da ktea de negóck. 

Cçnfome descrito a&eriomente, o s a f i ~ w e  de varejo desemlirido pela empresa foi 

um dcs focos de i~teí-euse em conl~ecer a Ma;) ,  pokm r, coleta de iitformagSies ímstmu 

qtie o rnaicx fabraaene~ da empresa é pí-ovei&-&e do vn f s~u~c;~?g .  Desta forma, 

optarnvs na bJfa e a  ccmentrar a coleta de inforaações sobre estas duas áreas de 

negócio 



A equipe dc Prodgtcu tem pucz. I~teraqZs com -- ,, us~~kios,  rrma vez que trabalha clsm 

um produto de massa vendido pela Intemet - o ponto de uiteraqiio ocme  através de urna 

pessoa do sztor de markehg. A equipe faz USE de mtodulogia de d e s m d v k t o  

orientada u objepvs e divide as tarefas entre seus membros, embzra tmha sido dito por 

um membro da equipe que "pia verdcde hoje em dia a maiv~in ccx&-ece fodm QS~&??@PU 

do pwjetucr". ?=fos ú l i kms  contatos realizadss, a d f a  estava lançando um novo produto 

tarabém a partir deste grupo de tdxlho: tm sistema para efetaar rezpostuv atitomáticas 

a mensagens de c c ~ e i o  elvtr0rGco. A pmn de palavras-chave contidas dentro da 

mensagem recebida, sem interaçãe I~umana, o .&em& responde menoage= dos 

refl~etentes auton~aticãmente. 

A &ea de aztmr~cizg é composta por ecpipes de projet3 ccm t&o~ variados, de 

acorda com os tipos de terceirkaçiis que oferecidos. Segundo a diretora da área, o 

trsibalk~ pode &,té ser k~dividual - na caso de climtes com demanda de apenas um 

profiszivnal - mas não efetivamentu isolado, uma vez que as decisões e atitudes sã3 

toradas de eomm acorck com YS ger&es. 

A relqiir; destss equipes cora O cliente imstra um antagmisn~o t íp ic~  da terceirizaqão. 

Por u= lado, E i~tstereuse flue seus rnemt3r~u teíd~am um bom relí:r_:ionamento m m  a 
. Y equipe do cliente, visando tornar trunsparmte para u contratante a tercemzagao, corno 

se ele prSprio tiveuse escolhide aquelas pesucas- Por outro, a AXa preucup'd-se em 

manter vinculo; insti~ciznais com estas pessoas alocadas, que ficam mais distantes da 

sede e por isso podem ter relações mais fracas c ~ r a  a eínpresa; p a z  isso YBO crgankadas 

palestras na sede da Mfa, encontros periódicos, dhrrlgação de um jcrnal interno e festas 

de fim-de-ai13 Este problema de identificaçãv do pmfizsional com a cultrira da prhpria 

empresa, e sua dificuldade de integraçãt: com o cliente contiutanie, foram apontados em 

pesquisa de F-apkie-&im e Segre (2000). 

A diretora de G ~ J ~ S O Z ~ T C ~ ~ ~  k&rmou que há conm premissa a existhcia de renova$ão 

das equipes alacadas nos clientes, pois, segudo ela, " c k g ~  :a pmta em p e  o malista 

casa dv" yrojeh em yxe d e  esfk e fez: ~?ecessidade de wr m&4s c~=isns". Essa 
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De acordo co~n os e~trevistzdos tmio da direção corno membrcu do C O ~ Y  técnico, a 
d;mm I,.anina@o e troca de c~l&ecimei~to Sk fo&me~ite baseadas nos cont~t-3~ entre as 

pessoas, de n13do i~dorí~al, utiliezndo n~eios variadou. A empresa, p r  exempl~, possui 

assinatmas de publ;icações tétricas especializadas que circulam entre as pessoas, 

baleetim divulgados na rede &em, reiuniiões peridkas, etc; tudo isto é &mado pelo 

sbcio-diretor de um "~;.efivork;ing interno". 

A empresa rrUc posl,rsi um setor específicc de Recursos H~trnams, pela p~bpria op@k do 

sbcio-fundador; nas s ~ a q ü l a = ~ ~ a s :  'Yqzri a &€a de RH é mde Q preside;:& d~ 

conp,7-'iO:in icma cmfa 6 ..) pltf 'pe achv qzre d u bem mais p~ecicsu. E g  czkh $0 p e  

e ' r- L., .-%T .. Cd- z R P & ~ T ~ T ~ C ~ Q . Y U " .  Estas observapões e os co~tatos emn alguns pfissimais 

inrliicaraa p f :  o clvuenvcl;.irnent~ de Rkursos Hi_l~nams em algum monlentr; passa por 

suas mãos; segundo ek, é una  opçk sua. participar e conduzir a aestik de RH da 

empresa. 
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Com base nestas declar~çiks e nas de w~tros diretores, percebernos que a Nfa encara 

c o ~ s  tlmz "pi6-sele@o" a presença da pessoa numa destas institgiçCies, wja crj:npeti$io 

por uma vaga via vestibular em geral é maior, e que isto traia um i%velarnento de 

condições sociais, econhicas e c-dturstii; entre as pessoa. Esta pr6-sele@fi7 portanto, 

cc-xesycade a uiir pedi iillrzial d~ ~ m i ~ n ~ r h  em potencial. A Aí&, por exeaplo, 

pmmove festas e hqyy-kows que agem como catdisadozes de cmtates entre seus 

proksionais; o sócio considera é necessária esta afinidade de perfil para ~ U P -  tais 

eventos tenham o efeito de integrar as pessoas. 

O conhecimern técnico udqukido na instituição de ensino nZio 6 fator preponderante na 

contratação de pessod; s-,gundo o &cio-diretor, 



O resmtmesto ocorre através de a~&ficic-;s nas institrl$eu, ou par indkqães de 

pessoas que já s% funcioni~os; também está dispriível u~ f~mulhrio de 
. . . .  

carlastrz~mto 33 siie da empresa. Senda escolhid~ por estes cr i tki~s ~ I X G ~ S ,  O 

candidato faz um teste de lógica, onde deve obter pelo memu 75% de acertos; sendo 

aprcvado, a írltima etzpa consiste em uma entrevista dketaments com o 26cis. Nela, 

mais do que discutir aspectos técnicos do trabalho a ser feito, o candidato é estimulado a 

convexar s.sbre âss~rnta:: de sua esfera fardiar s profissioí-;ul, sendo rai.zliadas u sua 

capacidade de expressão oral e algumas &tudez comportarneniais, ccao a olhar e z 

postrua duraate ~ i .  mtm-ita. Este fato c c d í m ~  a kteuçiia d~ sá&-diretor em 

aco=panhar diretamente a sele@io de seus profissionais, tendo o mesmo a última 

palavra na decisão de contrutaçãr;. 

A diretor2 de arttsmxing, formada em kfaternktica pela UEPJ, considera que aprmdm 

muita coisa intemane~te, e vê distante a relação: 



A maioria das pessoas ascedeu ni-i hierzrquia da Alfa ~egrrindo uma orknta~ão 

elaborada pelo sócio, englzbando cornpetencias técnicas (como, por exemplo, 

familiaridade cism a tecnologia X )  e &o-técakas (coíno liderança) necessárias para 

atingir cada posto na eaqresa. For sei- wnsiderada estratégico e estar dispccivel apenas 

para gerentes e supe-iores, este docufi2ento s6 ffti disí;.-tIsibilizad~ rapidamente para 

consulta local; ele fornece, para cada funqãa &a empresa, uma lista de cz-acteristicas 

esperadas dos F~f.,ssiomis - rn líder de projeto, p - z  exemplo, teria cGmo competencias 

a capacidade de fideranga e de iniciativa. A diretora de n ~ w s  negbci~s coraplementou 

que ct~trus item Ievzdm em consideragãa pelos gerentes seriam o ernpreendedorkmo e 

a capacidade de inovqiio. Eda cuiddo na dimlgaç2io desta lista, percebeu-se que ela 

tem fr;acionada na A& c o m  um plm: de carreira informal, uuaclo na tomada de 

decisi% sobre ree~quadra~~ento dos profissionais. 



Mtfnufe~~gGo de RH na A@ 

Quanto B ~smulleraçiio, ria visão dos dietores a empesa da-ece salkios que eztiio ria 

rnkriiu de mercado em algumas situagGes e ahako ern oritras, situagk comaborada no 

contato ccm algms anahstrtas. A empresa ofersce corno bmdicios vale-refeição, vale- 

transporte e paftivipagão :os resultados. Esta paiti~ipaqão é aplicac&i para todos os 

piofissionzis com pelo menas um ano de trabalho na empresa - cada um recebe um 

percentrtaf fxo  do salhiio em frrnçiio do lucro aprirado. Nas íiltimas visitas foi 

informada p e  esta fama de pziiicipaçgo no l t~- r5  passaria a valorizar o desempenh 

individual, tomando por base a produtividade de cada piofissimd, e calculada 2 pahs 

de indicadc-rcs ainda em pmcesscr de elaharaqiio; um deles mia, por exe~plo, a 

fluantidade de noVms cfisntes  aptad dos pelo profissi~nal para a Afa - urna valori~ação 

do profissimal t b i c o  ccmo vendedor das soluções oferecidas pela AJfa. 

Dentro da Mfa alg~ns trabalhos sZia feitos a partir de imeiriza@o htema, isto é, a 

empresa tam'cr6rn ~itiliea esta forma de ccntrataçiia de miic-de-obra. Foi citada como 

exemplo uma empresa externa, contratada para auxiliar dois 'Eécilicos na definição da 

melhor har~A~~nre/~~fttvnre em projetos de implantaç5o de redes nos clientes; na área de 

produtos, dos quatro técnicos eax~olvidaq dois são da Alfa? e os outros dois são 

aut6norms zontraiadm pela PIfa com cmgas de tempo d3ferentes. Segundo a h-etora de 

novos negócios e também a de produtos, este tipo de terceL+zaçã.t; mrgiu devido a baixa 

carga de trabalho para estes tipos de sesvigo - são atividades que não chegam a 

preencher uma jornada diária de trabalho. 



As visitas k Alfa p d e r a ~  hdicar que 0 espaço Esko da sede fav~rece a exis&cia de 

um ambiente fmiliar, uma vez que a sede é tma casa que $ai t~3znsfomada em lwal de 
. . 

trabalho: os &-mdos f o r m  adaptados para serem sala% os prof;xofia~s pcssuem 

chaves das p&as e de entrada, a rua é residencial, e h6 urna cozinha para refeições 

rápidas. Cmtx~du, corna a maior parte das pr~fissionais atua no lwal de trabalho dos 

clientes, apems uma minoria usufnui deste ambiente. 

Desenvotvimen fo de H ;zcr Ai@ 
r . r .  Uma vez admitid~, u rmc~oaano pausa por ~m p d o d c  de experiência de três meses, 

durante ou quais pussui vinculo empregaticio de estagikrio - aqueles que já p s u e r n  

experihcia podem ser ccntratadou dketanente como m b t a s  dc tipc baime. O 

pef'içdo de experiência é usado como uma forma de verificar se o piofissonal atende às 

expectativas da emprega. Embom entre na ezpresa para trubalhr em uma Area de 

negócio mm determinado projeto, esta alocaçh não é estática, visto que G profissional 

pode ser remarrejado para outra krea num deterí-riiriado momento. O treinamento inicial 

cabe ao gerente e ao líder de projeto, o que implica em familiarizar o novo fuficionário 

com a eqxesa e com TIS ~etodologias e ferramentau adatadas. Hâ, pur e x q l o ,  um 

projeto interno de desewelvimento de um sistema para alocaqik de tempo das pessoas 

da rufa, que é ~itilizad~ como parte do treinamento para skztilar o dese~ivolviaento real 

de um sistema no cliente. 

Um dos diretores idormou que ü capcitação te: sidv baseada m i t o   ais em 

treinamentos internos do que externos, usando pessoas qualificadas da prdpria empresa 



Estas açweu parecem idimr qQe a P3a prc-imra eemomkm gastos c a n  '~ttekarnentcz 

externos k e n d c  uso do próprio corpo técnico existente. Eskbelecendo uma relação 

com o ~ T G E ~ ~ O  de sele@07 pexebe-se aqui que, & do que a fomagãc- acad2mka 

cümicular oferecida pelas instituições de ensino, G fato de selecionar pessoas de 

Iristit~~igTies de remme favorece este tipo de politica, pois supõe cpe elas tEm um 

capacidzde de auto-aprendizado mais alta. 

Al~nifoi"~~&~ de fW na A@ 

S e g ~ i n ~ l ~  as deEniçGez pi-opostas anteriormente, a Alfa &o prsssui um mecanismo 
w formal para rnoniíorar seus profissionais. Como nao h& um setor de PtH, esta 

rnonilorzgão ccorre k f o r m a h t e  a pa& dos pr-íprks gerentes e diretsres, que 

reportam ;';Um impressões ao sócio. 



A empresa 115s possui um c a a l  de ligaçk formal com kstituiqões de ensino para troca 

de conhecimento. Contudo, ms últimas Eeses, como fcma de divulgar o ser; produto 

de rmssa, a Alfa tem pmcurad3 mmtes costato c ~ m  faculdades de infomática atravks 

du que chama de "roud-show": a eqrexa  fornece uma estrutura prbpria com pessoal e 

equipammtc para ap~esentar G produto na instituiqiio de ensina, na ktenq50 de 

conseguir "befa-tesiers" e pstenciais compradom e dl.~uígadores. 

. . 
Quanto ii qualidade, um dos diretores info~nou que até exste i~tel-esse em obter uma 

certificaqZo fmmal, mas que demandaria um esferpo muito grande em ixplementá-Ia. 

Uma diretora considerou que a rfianutmg&o dos clientes já seria um indicutiun de 

qualidade; nas suas palavras: 



C o d ~ r m e  descritv anteriormente, a Alfr trabâkz COE clientes de diversos pmes; 

observamos que isto é um reflexo ctUs diferentes tipos de texekizaqão oferecidos pela 

erqresa, -i t a n ~ k h  -ride fluxo de E3turamento rpe  a sustenta. Currtxlo, a fato de 

traballiar com um sofif.i.~rne de varejo trouxe pai8 íi Aifa a Gg~ra do ator-clientz "sem 

rost~": a empresa tem uma estmtusa para suporte âo pr~dutc que é dis~&uido, Irias os 

clientes zk compostos na sua maioria por pessoas físicas de diversas partes do Brasil e 

do exterkr, cuj3 contato é ~ m t i d 3  por telefo~e e correio eletr6nico. 

Cmforne descrito em 2.4, G S  tipos de prsduta vendidos pela Nfz - a terceirizaqiio e o 

s~fLf .~i~m~ de varejc - c o h a a  que há u m  di€icdda.de e= se c~nsiderar c sof2wme 

corm um bem ou urn se~&p. O riivel de dienabilidade de prodttto em relação ao 

clie~te difere para ou b i s  casou; -r. terce'~za~ão é uma solqão moldada muitas vezes a 

partir das necessidades especificas de cada cliente, enquanto rpe psra o ,T&%.I-~c~z de 

varejo n5o se sabe exatameite qud usukio será &ingidolg. 

Na estn~ttm atual a empresa possui poucas parcerias. Fvr4mt COM il texEncla em 

voltar-se pua a Intemet, a Alfa estaria aberta a fazer parcerias com outras emprssas, 

caso necessite de algum cod~echnentc que G o  esteja disponível internamente na sua 

equipe. Ests postura rdette a busca por ~ferecer soluçnes de infcrmática pará. os 

clientes, sejxa elas de hmdvm, softrmw ou processos, a j a s  especificidades de 

impl:cnta~Zio podem o:: nZio reqt~erer o contato çom parceiros. Este fato nos mustmt~ que 

a Alfa está no c a ~ & ~  da "coopeti@d' j A  existente m outras empresas, confoirne 

indicado em 3.2.2- 



Esta iiYztisfa~Z3 parzve condizer com o pir3cesse de mdsmça na política do programa 

S O R E ~  comentade nci item 3.1.4 Una pescpisa realizada c.om 60% das empresas 

associadas ao pzogam, apmtou p a  insatisfações dos eqxe~ i r i a s  quanto rn  pio ao 

capital de risco e ao hancimento de longo prazo (Klava, 2000). 

No item 2.4 foram ap~sentadas lig3ções efitre incwções te-snol@cau e incvaçõeu í~os  

serviços. C ~ ~ f o r m e  dito na descriçiio da empresa, a Alfu tem interesse em utilizar o 

pr~duto de varej~  COE^ "gancko" para piestu outros serviços em clientes corporittivos. 

Neste caso u inovação tecnol6gica do produto poderá servir para prestar um semiço 

imvadrsr (o tipo 2) - mmu p3r exemplo o rruv rio programa para catalogações em rede e 

cataltlcgações de dados reimtos via Intermt, u m  das idéias da e-mpresa. 



Os dados coletados reforçam a não-linea~dade do processo de ií~ovação, apreseatada 

riis item 2.3.1. 0s  fatos qae =os le-~arf: a identifícá'la uso: i) hexizt8ncia de urrr setor cpe 

gere izovação numa cadeia linear; e ii) a interagão coín usuários, que forneceram 

feedback para melhorias ia~rementais nas versões do sofivsre de varejo. 

Para a h a  de tercekizqão, identificanos qtie há um tipo de inovação t;d hoc, descrito 
- em 2.4.2. HS soluçces consmiídas &taativamente com 0s clieates, cujo grau de 

reprodqão define o qtm~to as inovaçUes são cd hoc. O fato da Aif~ criar uma "pasta de 

sistema" já seria um idiaativo de que ela t a  procu~ado cdifícar e G d k r  a 

expe~  I .,í,ia A-, r. utilizada m cada clie~te. 

Por coriseg~kte, apesar de oferecer um pr~duto de varejo, estas co~iderzp5es nu; 

levaiii a clas&car a Alfa como inseiida num padrão de inovaqão Serviço Ero5ssii3na1, 
r .  tcmando por bege S L ~  caractei-r~tms: nãs há estruturas f~rmclis de imvação; a huuca 

em se registrar a experiência da prestação do serviço; e é baseada nas competências dos 
. . 

seus proEzs~oirz~s, tanto para os qm atuam como tereeirizados, c o m  os da equipe de 

produtos. Embora baseada nas compiet2ncias profissionais, contraditonamente a Alfa 
w a o  te= ama pclitka de gestão £ o r a  destas compeíil3ias; mi ca~-~cterkagão tcma por 

base orimtagões pessoais do sóa~-fundador. 

Mesmo sem u a a  ilivvaqão es&ategicamentv montada, a eEpresa tem sido reconhecida 

pelo meio externo, visto que recebeu pr6mios de Iliovaçãc; por entidades do setor e par 

serviços prestados. Após a dhlgação da versão shmzware, z soflÉt,:a:.e de varejo 

oferecido pda empresa recebeu uin pl-êmio de melhor produto oferecido por r m  site de 

d o ~ ~ n l s ~ d  intemacionr,l. Na vivi% do s6~io, ino~~açgo e empreendedonum ezslo 

intimamente relacioí~zdc;~: 



Esta colocz@o indica que há r;=a press% por pxte dos clientes p z a  que o prestador de 

sel'-riiços tenha uma atitude inovadora, n ã ~  importando 3x3 fmna, uma das 

caí-acterísticaz disct~tidaz no capitdo 2. O sócio comidera que o cliente espera da Alfa 

esta iíliuiüttiiva de nulança; segundo ele: 



qte tem recebido asiimulo forte St sua di-atlgação, visando tornar proveito f'i~t~~ro para 

agregar serviços am clientes. 

A eapresa Betu fsi criada em 1988 a partir de um fmico skia,  que EZ kpoca prestava 

serviços de zd=inistragão de buncos de dadcu para um cliente. Lnicialmente com apenas 

um prajeto, ac lmgo do tempe a empresa pausou a assumir o ~ ~ t i ~ ;  trabalhes para o 

mesmo cliente. PJ.m dado mmentv, o gerente de desenvclvimento de sistemas deste 

d h t z  tormr~-se e u~gundo sócio da Beta, que a ~ i~rk i r  dr;J ficou respznsável pda 

terceiriza@io de t d o  o setor de inhm4tica. Uma eqnipe de cerca de 15 pessoas, que já 

esta=m ezx~dvida em algdns prajetog m&-m do cliente pgra a í1oYa empresa. 

Desde então os dois sócios tm estado a fierite des negócifis da Beta, sendo cit~dos por 

vários entrevistadrss como a "cmi" da empresa. Das quatro eapresas visitadas, foi na 

Beta que percebemos, de forma mais acentuada, a relação entre os fundadores e a 

cult~~ra da empresa sei explicitada. D i v e r ~ ~ s  profissioí:ais indicaram que o mmo da 

empresa - ccijo cresciruento descree~erems a seguir - é &o das atitudes e valores 

pessoais dos dois sócio;. 

Tal &to nos parece deçomnte da atuação antenivr do: sócios no ramo de i~&~rnktica, 

especialmente G criador. Os profin,n,ionais entrevistados n ~ s  deram a entender que os 

&cios têm um ceapsomisss maior com a empresa justamente por terem participado 

dela desde o seu ii.Jci:i-, como pessoas da área de idorr~ática. 

Um d ~ s  primeiros marcos na evolução da Beta foi a prestação de serviços em um 

s e p ~ d o  cliente - o desenvoluiment~ de um sistema de informagões de contratos para 

uma empresa estztaL q3a d~plicou o nimeru de pAksioriais na Beta m m  curto espaço 

de tempo. Contudo, as ií~orí-~a@es coletadas 110s indicaram que Um segundo marco 

contrib~~iu bastmtc para o perfil atual da orgariizacão: em 1491, a Beta fez uma parceria 



Esta pwce5u duplicou novzaeate a qt~mtidzde de clientes e de prahsicnzis, pois a 

empresa americana estava vendendu a ferramenta p m  organizaqões de grande porte, 

tic. - I .  . 
e3íra3 uma c~n-paaEâ aérea e 5 1 1 ~ ~  bmcos piztkularesL Segundo o sscio, istc fez 

nwdar o p o s i c i o n ~ t  da Beta; rias mas palavras: 

Esta foi a pr'meka dentre uma skrie de parcerias feitas com outras empresas de 

informktics za longo do temp-  Pzlâs iuformaçGez coletadas, para a Beta as parcerias 

são uma f a r m  de atualizar-se com novas tecmlogias, bem como poder atmr em mvos 

nich~s de mercado. T d  postiira indica r;rm cxacterísticrt do tipo de aprendizrrgem 

luder com clientes ~rganizacional existeate na empresa, misturado ao seu hist6rico: ap--It 

de graíide poae e atttalizar-se via pzzcehs. 

O mtro marco a destacar foi o projeto de um sisten'ia de faturammito para urna empresa 

de tele'l:ompIgicacões, em 1995. Este projeto fez mais uma vez duplicar 9 &mero de 

p--fis s i o a e , o fa~ra~nento  dâ B&â. 

Com base nestes fatos, p ~ d e ~ ~ o s  zbuexar que a prestaqãc de semips para clientes 

grandes contribuiu ",lgnificativamente para um crescimento rhpido da Beta. De um 
. . .  

g n p  :rm~al com 15 pessoas, a empresa possui aearthente cerca de 1 .O00 prohsionais, 

distiib~ídos em clientes pelo Brasil e era tr& escritórios - um no centro do Pjo de 
. . 

Janeiro, e o u t r ~ ~  dois em São Paulo e BraslLia; nas últimas --matas ezez'lâm em processo 

de montagem de uni esclitóno em Belo Horizonte e outro na Lq-lema;iha. A carteira de 

clientes da erziprezst 6 composta por urganizag6es de ga& porte, como estatais, 

eqresas  de telecomuriicaqões, energia elktrica, bancos e supemercadas. Muitas vezes 

o ~ ~ t í í f i ~ i t ~  é feito atravbs das parcekas - p r  ezemplo, um contrato para um sistema de 
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4 docume~tz$io da empresa indica que sua visiio é "o r?me u'n B e t ~  çot~sfi.zrl':~do a :mis 
w respeitadiz emprescz diz tec~iolo,r~~ e s~Es@es de ii$omzap~ 53 B m d ,  sedo  tl 

foi~~ecedoaa predileta de prodrnfos e s~:=vl;'c~s qlre criam pro$[~~dos Ee:~gficio,r pma a 

socied~de." 

Os documeni~s oficiais dz Beta apontam as seguintes áreas de negócio: - Treinamefitc ideiitifica necessidades de treinamento no cliente e faz a 

pmgrainagão mais zdeqrrada de amos; 
. I - Engenharia de Sistemas: f ~ i  a m a  precurucm Nela sJão executadas atividadc~ de 

plang-aento, desenvolvime~~to, implantação e manutençzo de projetos de 

sistemas de kformaçiia Utidiza o centxio de "fábrica de u.iff;~ar"e", com uma 

"planta" no frio d= Janeiro, em Szo Paulo e outra em Brasília, interligadas para 

atender c&-zteg di&;trikui&s pelo p&- E& &ea pt;-ji uma c e l e c a ç ã ~  de 

qualidade ISO9001, e está em processo de implantação do model~ CMM 

( ~ n ~ c z b i l t g  MG~Z@Y ~ o d e I ) ~ O ;  

o Em: atw na implementação, ktegração e trehmento de sistema:: de gestão 

EW (Enfe~yrise Resource Plmning),  ia parceria com empresa lider rio setor; 

Aplivagões: apresenta soluçTres htegadas de iecnrilogia de inform@Zo, 

reunindc especializayõvs das outras áreas e de pai-ceiros nos iiegbcios de 

te1eci;-m~mir,açGus, zrtilifiea (energia elktrica, Ólec, gk,  eic) e finanqa::; 

SvfIr~nre: 4 responsítvel pela veda  de produtos para desenvolvimento de 

sistemas, tí-einamento, sr~pzstu, apoio B utilização e ga-mia destes e dcs or~tros 

produtos comercializados; 



Corif-mae illfarn~adc pela gerente de P t  e pd~ sócio, estas &e= de negkio possuem 

ban+ J~ante independe'ia entre si; por exexpls, cada uma possui setor comercial e 

operaciona1 í;=rbprio. Por um lado, esta separação pm&e um gerenciamento distribuido 

e a reduqk de níveis hierk-quicos; por outro, nas palavras do gerente de Recursos 

B~inmos, te= ccma efeita calateral a f.vrmação de "feadoa" dentro da Betq mzi vez 

que a indepei-dencia entre estas hreas de negócio diminui e contato entre elas. Há casos, 

por exemplo, de um gere-te "esconder" uma pesvva pzra não perdBla para outra área. A 

inien@o dos súcic-, é provocar maior sinergia entre as áreas e tibrir estes feudos ao 

longo do t a p o .  

Cailforiii idn~u~a@es obtidas no p d k l i n  da Beta, as keaz que trazem maior 

faturamento s k  as de Engenharia de %&mas e Aplicar;ões (mais de 60%); desta modo, 

e dado tambkm o tamahr3 da empresa, concentramos a culeta de iíiformal;õeu nestas 

duas áreas. 

Na krea de Engenharia de Sistemas, os entrevistados da fhbrica de sojh~nre i r i f o r ~ ~ a r n  

que niio ficam alocados a um projeto específico. Existe a figura ds analista lógico, que 

capta a necessidade de um st.if&m-e DG cliente e faz a espe~ificação do que tZ; necesshrio 

desenvolver na fabrica. O gerente da fâbrica analisa a dispoibilidade e capacitaqãu das 

equipes na fkbzicz, e delega as especificacões dos diferentes pmjetcs aos analistas 

fisieos, que fazem o trabalha de desenvolvimentc de partes das sistemas; estes ~ i 6 d ~ l o s  

uZo enviados para uma etapa de teste, para por íiltitno serem e n c a d a d o s  a s  cliente. 

Como a fábriua possui certifica@io IS0, o grupo segue normas indicadas em um roteiro 

de qualidade, que pass8 por uma auditoria externa pe-iltdica para manter a certifrcação. 
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> - ~ J a o  existe nei~huma rnetoddogia formal quanto ao u s ~  de fexamentas especificas no 
._ . 

desenvolvimentq cem a forma de uso v ~ ~ r k d 3  e= fi'rnljão da experleaclE de cada 

pessoa. Os entrevistadas r;r;nsidemn que há nl~~ita interagiio entre os membms para 

esclareciment~ de dírvidas e troca de ld&uz, att'avés de correio eletrhko, contato 

pessoal, e telekme; o traball~e só se toma mais individual durante a ccdifi~ação dos 

programas. 

os c.-d-. ufltatu., c.%- com a equipe da fkbica de ~"~ftr'r'are puderam levar a duas aker~at$3es: (i) 

este setor estraiegi~aaente é muito importante para a Beta, na medida que o 

desenvolvimento de Sztems pare v: clientes, em algum mo~en to  depende do trabalho 

da fábrica; e (E) a eqriipe de desen~olvimmto dentro da fkbrica tem um trabalho mais 

autônomo em relação za Teztate da empresa, pois tem pouco contato com os clientes e 

com outros setores. 

Na área de Aplicações sik preztad~s t& tipos de semip: a ~ ~ ~ ~ l t ~ ~ ,  onde uma 

equipe fica alocada dentro do &ente &rirante o andamento de um projeto; a otirnizaçãu 

de u m  tecnologia que o cliente está r~tiizandcr; e um semiço por demanda7 onde o 

cliente diz o que precisa ser feito num deter~?linado aplicativo e acorda-se uma data para 

entrega do trabalho pronto. Não há uma metodologia formal para executar as atividades, 

mas em algumas situações, se o cliente utiliza algum tipo de metodologia, ela é seguida 

pelo grupo da Beta. 

Nesta área de negócio é mais comum as pessoas se espet=i&zarem em um dete~rrlnado 

projeto. palavras de um membro do grupo: 

Isto rfiostsz que, &d;erentenente da fabrica de mfim2, aqui o cliente conhece e prefere 

ter sempre c n~esmo profissional como ponto de contato com a Beta, e por conta disso, 

diminui a mobilidade de pessoal dentro do setor. 
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A Beta utiliza bastante troca de id'ormai:ões p ~ r  coatatu pessod coneio eletrânico, 

inPc1f2et e telzfone. No escitrjrio-sede situado r,;, Rio, o ambiente físico é composto por 

várias salas rwntadas com di-rizljrias, ocupandr; um andar irteiro de um emci= 

comercial. As visitas realizadas indicaram que este tipo de ambiente favorece a 

intemçk pess~al, urm vez que h& poucas salas fechadas e a:: mesas são prhxima:: umas 

das outras. A própria sala dos sócios, segundo alguns profissionais, encontra-se de 

partas atrtedas pixa que eles passam entrar e conversas - dentre da di~polirtXdade de 

tempo de cada um. 

Não há rim setui de P&D eu equivalente formal dentro da Beta; o mais pr6ximo deste 

setor seria um grupo de pessoas na fiikrica de sofí:var"'e que tem contam com novas 

ferramenta:: e tecmlogias, ficando resl;-amhvel por hzer e s ~ d o s  e zvaliaçGes. Mais de 

um entre~istado comentou que na empresa h6 uma filosofia de que todos estão 

buscando coisas  VEZ. Um dos skius, in1;1usiveY que cuida de novos n e g í > ~ . ; ~ ~  21 A.3Y 

reçularrnente mantém contato e faz visitas a ouiw~ empresas no Brasil e no exterior, 

prci~~randa ider;lLicar n o ~ m  oportunidades e traze-las para a país. 

Apesa de possuir uma pessoâ respons2ve1, durante a é p e a  das ~ k i t a s  a Beta airida 

estava montmdo o que seria urna área responskvel pela gestão de recursos humanos, 

tende emtratado uma psicólcga e alocado uma pessoa do depahamento pessoal para 

ministrar treinamentos. Os gerentes são os responsáveis por definir os perfis de 

cor~trata~g-~: e as necessidades de desew~lvimento, porkm seriam tiuxiliactc-5 no processo 

de recrutamenta e seleqão, avaliqão, retomo para os candidatos, etc. Segundo o gerente 

responskve~ nesta estnrhra@ic as sócios reconhecem que o setor de R .  deve participar 

atkamente do planejamento estratLtégico da empresa. 
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Das empxesac; visitadus, por ser aquela que possui a maior quantidade de profissionais, 

supcaos kivialmerte que a Beta tivesse a ~ e l h o r  est~t&miição de um setor de Recursos 

Humanos, hipótese que não se confirmou. No entmto, as inforrna@es coletadas a partir 

das entre-&tau com jmfissionais, demitau a seguir, indicaram qae a Beta tem um alto 

nhel de satisfaqão das pessoas em relação à empresa. 

Frovisfio de 2S-f HU Eeta 

Na sitrsar;ão abml, u processa de recnrtgmento e seleqiio da Beta é baseadc nas 

impressões pessoai",dos gaentes; ",o eles os reupoiisk~eis por capta- OS profissi~a8is 110 

mercadc - atriwks de onúncks ou p r  indicaçk de qum ji traha1G-L - e entrevist&-19s 

para seleciorzas os que irão trabalhar. Há t a m b b  situar,ões em que os próprios clientes 

indicam pessoas para determinados trabalhas. 

Além desta hrma de cantrctiqão par tima necessidade específícz. de conhecimento, há 

um pregrama de P~inezs que seleciona pessoas recém-formadas para serem treinadas e 

para crescer dentro da empresa; o memo vale para estagiáfios. Segundo o sócio, a 

empresa precisa de pessoas " q w  merg;Íhem a jmdu nc cozp:~tt;;doi; e mrfms qae 

odeiena o ccc::pzrft;;dor mus perem çorzhecer o rlegdciu do cliente. E cc hora da 

com?&q&o TZZO é n m e l h o ~ p m ~  definir aonde mi cuir eufape,~s~n". 

Não h& preferência por formação em detekfada  instituiqão - dada a grande q~rantidade 

de prcfissio~ais na empresa, esta opgão nos parece mostrar que a Betü não pode 

restringir a seleçk 3, determinadas irrstipdigões considesada:: de primeira linha, uma vez 

que o número de pessoas formadas a cada semestre não seria suficiente para preencher 

veu quadro de pessoal. 



A partir destas infor~ações, pede-se O~ZZPJZL~ que z Beta, de acozdo cera a necessidade 

de cada krea de negrício, '.ai ao mercado em busca de d ~ i s  tipos de profissional: um com 

cor:h-.f;iílsnto de Eixramentas especificas para atuar em deterainados prejetoç, e crttrci 

que possa7 com u tempo, ser capacitado dentro da própria empresa. Em ambos GS casos, 
I .  o pr~ksiaaal  &e, ao ser contrakdc, em qual krea de ~sgácic; ele vai tsabalhas. O sacio 

entrevistado i ~ ~ o r m o u  que a empresa não t p x  ter uma estn~tma sígicla, e desse i a d o  o 

pr~fisuimal pode com o tempo t m t ~  audas de área (cama deixas de u.tt;ar em um banco 

e prestar semip para um superaercado), como de tecnologia (como trabalhar com 

tecnologia WA.3 além do desenv01;~Imento para a WeE). 

AQlica~Zo de Mf na Befn 

Apeszr do seu psrke, a 16ezrnquia na Beta é relaeivammte baixa: há. diretores que 

administram as atividades de gerentes, que por 3da vez psswern analistas de sistemas - 

obsee-se que, cemo descrit~ antes, a Beta possui analistas íkicos e lógicos. 

Segundo o gerente de RH, a Beta procura fazer avaliações periódicas sobre o 

deseqenho dos pr~fissionâis, poiéri.1 cada área de rieg5cio prmusa seguir um padrão 

pr6p-b. Estas avaliações procuram considerar qualificações técr;lcas e não-técnicas dos 
. . w prafi~sic-in~,~~, mas sac baseadas Xarmalmmte na v i s k  esperada pelo gerente cpe 

cond~tz a avaliaqão. Segundo u= analista de sistemas da fiibrica de soJ%vme7 a avaliaqão 

irformal é c ~ ~ ~ t z ~ t e ,  sendo feita codbrme as atividades vão sendo realizadas; quando 

há uma avaliq5io formal, o chefe imediato é chamado para dar sua opinião. 

Já na área de Aplicações, um analista k£&-mou que a avaliação de desempenho também 

é infòimal, a j a  realizaqiio muitas vezes ocorre pela necessidade de yr;a~oves um grupo 

de pessoas que atuou era determktdo projeto bemsucedida, ou por se perceber que um 

profissional X 3; Y ainda não foi avaliado. 

Tanto na &res de Engenharia de Sistema:: quanto na de AplicaçEeu, os prctfrsuiarrais 

entrevistados considvrarn que, sob o ponto de vista técnico, a forma@o acadêmica foi 

i~portante pzra o desernperiho de sua:: atividades. Qtanto ao porrio de vista 

comportamental e de negócio, os membros que possuem um trabalho mais voltado ao 

cliente e em ~~;-zi@o de liderança sente= falta desta formaçiio nãotécnica. Um analista 



Esta defici&& foi identfimda em uma. p e q ~ k a  com ex-&nos e professazz de um 

ÇUTSU superior de i-emme na AI-ea de Comp~tação e b3omAtica (Rapkíewi~z e Lacerda, 

2001â). Os aut~res observaram p e ,  tanto para ex=&mos quanto profesmres, Gti uma 

c e ~ a  convergencia de opiniões sobre a pouca contribuição da formação acadêmica para 

o deuenvolvimeato de comp2tErtcias não-téciGcas, como liderança e visão 

organizacional, 

Coírforme dito anteriormente, a abservat;ã=i. das qttalifica@es &o-técnicas uark muito 

em funçgo de cada gerente, mas foram citadas características corno lideranca, Srmeza, 

capacidade de decisfio, relaziommento de equipe, e boa comdrticução escrita e oral. 



Na área de aplicaçGes, um dcs mcmbros c ~ ~ i r t e x c u  importaate: boa foma~ão  técecs, 

de preferencia com base matemática ( 'PGT~IS te db ilimn vis& de t4gica mrifc boa"), 

ter rim bom re l ac i~m~en to  com as pessoas, e saber (em algtmas situações, 

inglês fluente). 

idt!~z$tençiio de RH nn Bct fn 

Dc total de prcrfrssiomis, c m n  de 49% são subccneiratsdus. Esta s~bcontrataç5~, ~a ma 
- -  r grande m o n a ,  e feita através de erqresas prestadoras de ~emiços cempostas por 

zpenas um proI':ssio~zl, eu urí: grupo; na maioris ,%o OS próprivs st5yios que trabalham 

para a Beta através de eqresas  próprias. Não h& cantratação atrüvks de cooperativas ou 

a~~tônomos, e z excluG-dade com a empresa não é uma ex@ncia nrt cmtratação. 

,~ , ia tqão  ocorre devido a dois fatores: primeiro, a Segundo o sácio, esta subc-4'- 

con~4~Snci-t som outras empresas de idor'i'dtic-t, cpe trabalkm c o m  ~ o ~ p e r a t i v a ~  e 

t&x carga e-r;,butAria menor; segundo, alguns profissionais preferem ser çontratad~s desta 

fisrma, abrindo mão de certas b e ~ e f k i ~ u  da CLT (Consolidaçi5c das Leis de Trabalho) 

pela compensa@o de salhria. Embom os diretores e os represe;iantes do corpo técnico 

entrevistados tivessem observado que não h& dIfer'en~a para o trabalho entre 

empregados e contratadas, Rapkiewicz e Segre (2000) indicam que esta mistura diminui 

o grau de co=prom~tI,qento dr3~ çontratdos com a identidade dz eapieur, no médio 

prazo; segundo as autoras, a falta de co;-@m~sso entre contratar~te e contratado tende a 

iqj - a G c%qa + l ~ m i ~ ~ ~  *I=r- do cmtratado para com a erqresa. 

Existe um plano de cargos e salários, lisiando os cargos e a descrição das tarefas, o 
.n . tempe de ecpeilencia, e a escolaridade necessária. A remuneração est& na mkdia de 

mercado, de acordo com ã opi&ío dos analistas satrer.~istados, semlo oferecidos como 

beaef'tci=ts vale-refeição, assistEncia médica e odoíítalógica, seguio de vida e a m o  de 
. . 

inglês. Quanta a pamc:paçZo nos lucros, exjste um piograma em que a empresa oferece 

um bônus para o pro5ssiona1, um percentud sobre o salkiio único para todos; embora 



não seja formal, tem ocorrido nos últimas anos. Um profissional entrevistado 

complementou p e  a empresa procura oferecer ouiros Gmeficks através de parceiros, 

como por exemplo dezcontos em parques temíriicos. 

Segundo o gerente de recursas ~ U E I ~ ~ Y ,  este c h a  é reflexo do ambiente idamal  

oferecido, com salas de portas abertas, liberdade de contato com gerentes e diretores, 

encorjti-os festivos, entre outros. É regrilar na Beta a conlermração do seu aniversário de 

-;riaçEo e â festa de final-de-am. Um dos membros da fábrica de s~ f&;a-e  comentou que 

o sécio costuma brincar dize~do que "a ~mpre~rti exkte pmti germ hcro e ftzer festa". 

,o0 f'i Um membro &a de i,+livaqZ,, ,,mentou: 

A rotatividade de pessoal é corsiderada bzka (2%), e e m  gerd acmtecu quando o 

profissional recebe uma melhor oferta por parte de outra emp~es$'. Segundo o gerente 

de R& os profissionais u b  muito assediados, pois 



Nas nossas últimas visitas, a empresa estava procurando estrutura- uma mecanismo de 

retenqã~ de recursos htmanos. Um reflexo C a f~rmação de um centro de talenias, para 

atuar na fomação, planej~meirio e carreira dos profissionaiu. Este centro procura captar 

as habilidades dos r ; r ~ & ~ m &  e até mesmo indicar u m  mudança de kea para o 

p r o f k ~ ~ d .  

&nif~~ngGo de RH na Be fn 

Pelo fato de S v  possuir um setor de RI3 na kpoca da pesquisa, a Beia akda G o  possuía 

um rrieca-ílismo hrmal de mm~litoração dos profissionais. Contudo, com a f g m a ~ ã o  d~ 

centro de talentos e a estmturqiio de setor, é possível que a Eeta venha a fazer u s ~  de 

sistemas de informações sobre seus recursos humanos. 

A Beiâ tem parcerias informais com imtituijõeu de emkc; como exemplas, cede &a- 

estrutura de ti-einamento para cursos, enquanto a instituição fomce o corpo docente, ou 

então deixa um determinada ::G+~IKT~ numa instituição para avaliaçãa sem 

compromisso. 

Na questgo social, a Beta qmia financeiramente uma creche de 150 crianças, a 

enfel-maria de um hospital e uma instituição para deficientes visuais e auditivos. 

Atores 

Os contatos com um dos sócios entrevistadas indicaram que o fato da Beta trabalhar 

com clientes grandes desde a sua fundaqão contsibuiu para que a empresa crescesse de 



forma mais a~elerada. Num efeito "bola de neve", a empresa passou a ter projetos 

maiores que ne~zssitavan de maik psssoas, e qu5 trouxerGm um hdice de faturaaento 

~resçente. Hoje a Beta trabalha para clientes grandes, dix~ldidos internamente em quatrc 

tipos de rr;ex-r,ado: finanças, eaergia, indilstriz e teleccmrilicações. 

Conforme dito ante~io~ente ,  a Beta mst;eu fazendo parcerias com outras empresas. Do 

msmo modc que a empresa M a 7  identiticmos que tmbkur há fornas de "~o~petiçik" 

na Beta; na drea de Em, por exernpl~, ela é parmira de urm grande empresa do setor. 

Muitas vezes, a Beta fecha contrato com um cliente e atua c ~ m  a empresct-pzceira - 
embora ct cliente pudesse ter fechado o contrato diretamente com a o'irtra organização. 

Até hoje a empxaa mantêm di-~srsas parcerias com empresas brasileiras e estrweiras. 

O sócio entrevistado procurm esclanxer as vantagens para a Beta: 

O sóci-; tmbém irif~lincu que a asso&@o da. mpresa com â. Rios& &o tem sido 

vantajosa. Embora considere intcsessante G prograna SoRex, acha que ele s6 vai 

funcinâr se fcx uma eiltidade que contrate um presidente e t e d a  uma missiio em 

sepai-ado; sua comparagão foi: 



Outro ata- relevante a ser ccmentado para a Beta são os fomecedores. Conforme 

descrito a~-rteriormmte, a existência d-s pa-cerias permeia a bist,eória da Beta. Muitos 

deles são fornecedores de tecnologias pais o setor de informhtica, tanto 5x11 produtos 

come e= serviços, ta: c c ~ o :  grandes fabricante:: de computadares, fornecedores de 

ferramtas tecnológicas para desenvo1viment;io de sistemas, desenvolvedores de 

soluções em clientes, etc. Como veremas adiante, tais pxcerias posmern influêr;ia no 

processo de imvaqão da empresa, nâ ~ e d i d a  em que fazera uso da Bek para difrildircm 

was temlugias. 

5.2.1;. hovaçãs na Beta 

Um do:: aspectos que nos chamou a ztengiio na Beta, foi o fato dela realizar inovações 

de mxcado, coriforme definição apresentada no item 2.4.2. Pelos depoimeiltos descritos 

antericmecte, U ~ L  dos tnmfos da e ~ p - e s a  é o fato dela prover no pais soh;ões 

tecnológicas que muitas vezes já existem em outros lugares, mas que aqui são novas ou 

que siio realizadas em cutros rnercadcts. Tais soluções, apresentadas durante a prestaçk 

do sewigo, sqreendem os clientes do país; em outras situaqões eles próprios se 

tramfomam em parceiros da Beta pxa a t u ~  em um ~ O - J C  nicho de mercado. 

Um exemplo mostrado foi um tipo de tecnologia que permite a transmissão de dados 

atravk da rede de eletricidade. Com ela b/::erB possivel conectar eqdipaaent~s a 

tomadas e receber dados pelos fios. Ao apresentar esta tecnologia a um cliente que atua 

no setor elktrico, a Beta ofereczu a cria;% de uma parceria para prover a "htemet pela 

tomada" a outras empresas22. 



Por outro lado, a grande quantidade de parceiras nos pareceu diminuir a capacidade da 

Beta em ter inovações de produtos próprias embutidas nos serviços que são prestados. 

Na realidade, muitas das soluções oferecidas fazem uso de "pacotes" de ~ o ~ v a r e s  e 

metodologias que têm origem nas empresas pasceiras, cabendo a Beta apenas o papel de 

aplicar estes pacotes nos clientes, atuando como difusara de inovações. Um exemplo 

desta aplicação foi citado pelo gerente de RH: 

"O sócio descobriu que ti&@ um software de banco, pela 1nteí.net, Zd rn hdin. E 

o sócio foi à hdia, entiou em contato com n enpesa de lh, conversou com essas 

pessoccs e montou z/nzcrpar.ceria. Tr~ozrxe esse software para o Brasil. Inovou nessa 

&ea de software bancdrio porque não lmin  sofiware similar no Brcrsil". 

Deste modo, consideramos que, do ponto de vista tecnológico, a Beta atua muitas vezes 

como absorvedora de tecnologias externas à empresa. Para ela, predomina a tipo de 

inovação de mercado; uma frase pingada para representar este espírito foi dita por um 

analista da fábrica de sofnvare: "é cupele negócio de atuar naqzrele lugar onde ninguém 

esfh perzsando em atzrar, e ganhar com isso". 

Um dos sócios diz que costuma comparar as soluções oferecidas pela empresa com um 

grande hospital: 

"Se alg~dnz fiver algzrnm dor ele vai procurar zim hospital. A gente tem vdrias 

especinJidndes como oftfnlnzo, otorrino, no caso CRM, ERP pwn curar doeqns de 

erizyresns, e o nosso conceito é curar não só o problezna do cliente, mas também 

aplicar alguma profllmia para que você não tenha ornfíos problenzas parecidos 

conz esse. Essa profilaxia é o que a gente cha~?a de solu@o inovadora. Essa é a 

prova da inov@o para agregw vdor ao meu cliente '! 

Há que se mencionar, ainda, que da mesma fama que a empresa Alfa, a Beta tem 

inovações nd hoc, porém num nível de codificação e formalizaçãcl superiores a primeira. 

Fatos que reforçam esta constatação são a preocupação em documentar os projetos - em 

especial aqueles que passam pela fábrica de sofnvare - e a busca de soluções construídas 

com o próprio cliente - a um ponto dele tornar-se um parceiro. 
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Quanto aos recursos humanos, a Beta nos mostrou o maior nível de comprometimento 

das pessoas com a empresa em relação aos outros casos, dada a espontaneidade com que 

os entrevistados opinaram de forma favorável as políticas de RH. Alguns entrevistados 

acham que este comprometimento é fi-uto dos próprios sócios fundadores, que desde a 

criação da empresa tinham preocupação com o bem-estar dos profissionais. Em nossas 

próprias visitas, percebemos que, embora intenso e apressado2', o ritmo de trabalho dos 

profissionais incluía um clima de descontração, que posteriormente foi observado como 

característica dos fundadores. 

Com esta política de gestão, a Beta tem baixa rotatividade e um gnipo de pessoas mais 

aberto aos valores da empresa. Em 2000, uma publicação especializada realizou uma 

pesquisa £ortemente baseada na opiniiio anânima dos profissionais, e h ~ l u i u  a Beta na 

lista das melhores empresas para se trabalhar no ~ r a s i l . ~ '  

Este ponto poderia, portanto, contribuir para um processo de inovação organizado na 

Beta. Contudo, optamos por classificá-la no padrão de inovação do tipo Serviço 

Profissional, uma vez que não há um processo corporativo de acumulação de 

conhecimento ou uma poiítica real de inovação na estratégia da empresa. Uma fiase do 

gerente de RH serve para reforçar a importância dos profissionais para a Beta: "o  que n 

gente vende é n in felecfunlidnde do pessoal". 

3, Empresa G 

5A1, Histbria e Evolução 

Fundada em 1985, a Gama nasceu de um grupo de 13 alunos de informática da UFRJ, 

que montaram a empresa durante a época de convivência na faculdade, sendo 

inicialmente todos sócios rio empreendimento. Numa kpoca em que começavam a se 

23 Alg~~inas de nossas visitas foram realizadas a noite; e a i d a  liavia uma grande quantidade de 

fuiicioiiários trabalhando. 
24 Neste e em outros casos desta pesquisa, o nome da pzblicação foi omitida para preservar o nome da 

empresa analisada. 



tornar comuns os ambientes de microinformática nas empresas, este grupo identificou 

que o nível de segurança dos sistemas usados nos inicros era muito mais baixo do q~le  

aq~leles dos sistemas UNZX usados em minicomputadores; identificado este nicho de 

mercado, decidiram trabalhar inicialmente no desenvolvimento de sistemas que 

portassem o nível de segurança do ambiente UNIX para os micros, criando soffivnres 

para controle de acesso aos recursos do computador, proteção contra cópia inclevida, e 

programas antivísus. 

Para este gnxpo de fundadores, a idéia de formar a empresa muitas vezes suplantou a 

formação acadêtuica - alguns não chegaram a concluir o curso de informática. Sua 

relação com a Gama transcendia o compromisso de apenas administrar uma organização 

e passou a ser um projeto de vida. 

O primeiro trabalho foi o desenvolvinílento de míl soffivme de teleconiunicações para 

uma empresa de televisão, um cliente que foi conseguido dos soncorrentes através de 

uma política de preccs baixos e prazo curto. Um ano depois, a empresa passou a se 

dedicar ao ramo em que atua attté hoje, a segurança da informação. 

Com o foco inicial no desenvolvimento de sofh~~nre, a Gama lanqou diversos programas 

de prateleira para uso em micros PC. Alguns deles não possuíam equivalente no 

mercado nacional, e são lembrados até hoje como exemplos de produtos de soffivm-e 

criados com tecnologia e pessoal brasileiros. 

O primeiro marco na liistória da Gama foi perceber, nos prirneisos anos de 

funcionamento, que a empresa necessitava de administradores para sua gestão; até 

então, os profissionais eram advindos da área técnica. Aigrms témi~os,  portanto, 

migraram para atividades de gerência, e posteriormente uni outro sócio, de perfil não- 

técnico, foi agegado & empresa para tratar da parte comercial e de adiniíiistraqão. 

O segundo grande marco foi quando a Gama deixou de ser apenas uma desenvolvedora 

de soffcf~are (uma softr+)~re-lilozl,.e brauil*ka), e passou a ser uma empresa qriu oferece 

soluções em segurança da informação. Alem de vender produtos na hrea de segurança, a 

empresa tinha passado â prestar serviços de consultoria de segurança. Um dos sócios 

e:trevistadns fez a seguinte comparaqão: "Qzrnndo você gera zrnz produío, no caso da 
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Os contatos com funcionários e as informagões contidas nas reportagens de publicações 

especializadas, apontam que esta mdanqa de fnco representou uma g~-da no mmo da 

Gania. Esta mudanp na forma de atuar criou um nidio, pois apesar de ter dytmas 

empresas concorrentes atum& ma mer~ado, n e h m a  o f a e ~ e  os mesmos ~ m i p s  que a 

Garna na sua totalidade. As soluções apresentadas atualmente englobam de forrna 

integrada recursos de ,~-5@~a~e, ha~&vare e processos de semraica oferecidos aos 

clientes. 

Com as soluções apresentadas não s e d a  mcessapimente vinculadas ao 

desenvolvimerlio de .scfíIvare, a Gama passou a conquistar um maior número de 

clientes. Deste modo, tamheh cunfratnu pfrssiclnais para  atua^ em atividades de 

inforrnática que iam alkm do tratrdho com os sofhvmes originais da erfipresa, 

a~lmentando gadat i~~zrnez~t~ seu quadro de fi~ncionários e criando filiais em outras 

cidades. 

Um terceira marco significativo a entrada de investidores externos na empresa a 

partir de 1999. Das quatro empresas estudadas, a Gama 6 a única que possui este tipo de 

Investimento; nas palavraz de um dos sócios: "A gmte percebezt nttm deterniir~ad~ 

T ? z o T ~ ? ~ ~ ? ~ u  qtiq pma realizm us TIQS,~GI.Y c%?bj~$es - que nccia ,Y&S pmcm - a gente 

precism~~ de um reforp exim de c~pi tolpmn i n t ~ e ~ ~ ~ i e r z t ~ "  Tal depoimento demmstra 

que partiu da pi-úpsia Garna a entrada do capital exteino. 

Este contato com investidores externos, tanto nacionais corno estrai~geiros~ tsmxe um 

nível de profissionalização interna imito maior na Gama, pois a empresa passou a ter 

que tomar decisões de comum acordo com os investidores, num modelo de yoxJerilanga 

coiyorativa. Alguns reflems disto foi-am o aume~ito da i~aiispareii~ia contábil, auditada 

por empresí: externa líder de macado, e o mescimenta dil &mero de hn&~n_áritts via 

CLT, fatos p e  são vistos com bons olhos pelos imestidores e a e m s .  Tais reflexos 
. . mdicam cpe a erapresa procura esta1 preparada para evextrrak fiscalizaqões sobre 

questões contábeis e trabalhistas. 

1 o0 



Ao longo dos mos a quantidade de sócios foi se reduzindo, e atualmente permanecem 

&-&s do gmpa original, com frtnções de diretoria dentro da Gama. Esta reduqão foi 

oco~endo corifafrsrme a l~uns  sbicios decidiram atuar em outros setoresl ou porque não 

r i n m  mais tempo para se dedicarem k t e g d ~ ~ ~ e n t e  à empresa. 

Hoje 3 enqx-esu p o s ~ ~ i  cerca de 330 profissionais, distribuídos na sede no f i o  de 

J a m h ,  e ms W3iq dz Brzi;íliz, P~ r to  Alegre, São P d o  e Sm R-dzel (EUA). A 

maioria dos clientes s k  empresas de grande porte, coma bancas, empresas de 

tdec~murAcapães, hdGvtrirts, estatais, &C. A Gama iern a itlte_u@a de oferecer m37iç7~ 

de segurança a clientes menores ou distantes atravks de um portal na In te r~e t~  que 
25 estava sendo elaborado dura& as =visitas à einpmsa . 

53.2. Administração e Estratégia 

Er&otz Q f g c ~  de t t u q k  da Gama seja a segurazpa da ~ & Q T ~ @ Q ,  podemos 

considerar que ela posmi duas áreas de atuação: 

a Dese11~1~liimer,t3 de Sofftvare: f&i a krea de atuação original. Desenvr3lve 

slsterms de segurança para servidores e estações de rede, e elabora políticas e 

normas de segurança para 0s dientes. Conforme documentos da empresa e 

informações coletadas com alguns profission~s, a Gama deixou de atuar com cs 

",~ofiwres de prztdeira" e passou a desen-f70lver companentes de segurança 

personalizados pma as necessidades de cada cliente, embora ainda preste suporte 

para p & ~ t o s  mais m@s. Alguns dos coBpane~es seriam: controle de 

nrridem, certificação digital, s e p r a n p  de izntekcck~ criptografia, e t ~ ;  

e Consultaria: tornorr-se uma hrea de a$~a~,ãa de destaque na Cima. A_tia&~ de 

urna metodologia d~e seguraqa desemolvida intemanieate, aplicam nos clientes 

um ~ ~ d d o  de gestão Lntegítda de segmanga, que envolve deatre ~tf&as coisas: 

o gerenciamento de riscos, o manuseio da infosmaçik, am~azenarrrento e 

t_raan~pofie de dados, etc. 



Esta p~sturz r&rp sua caracteizagão como um tipo de organiza&% que ziprede; há 

uma intenção de aprender continuamente. com os sucessos e fracassos de suas 
.* . ewerlencras. Para sistematizar a busca de soluqões por parte dos profissionais, a Gama 

usa o sistema. de gerenciamento baseado em ações, como descrito mtenonner~ttg 

alinhada CQXB seu plmo de negócios. 



Como descrito z~teriormentte, a administrapão da emprêsa Cama mudou çctm a entrada 
r .  r .  

do extenlo. Sepndo o propnu soc~o entrevistado, o nível de exigên~ia de 

lucratividade aumentoy s agora a tomada de decisões não depende somente dos 

fundadores feaanescentes - &&&es de maior jn~pfidânçia p a s s m  a ser iamadas 

por u n  conselho que tan~bém inclui membros dos investidores externos. 











Desenvolyjmento de PJI Gama 
* . r .  um& vez conki:tz$~, c&e ao s€tar de PH fazer uma mbientzgm d~o mvo Eixc~onziiio~ 

e;-fjficand.s o hciomn~ento da empresa. Para cada área pedem existir treinzmentos 
r .  tecnir_;as como o aprendizado de ferrzmentas de desexlvolx~imento. Todos OS 

progssionais pass~n  ainda por um treinamei~to na metodologia principal de segurança 
. r .  da infGrmasgo pela eqresa.  Um documento 4 eitreeue nove f~scronario 

f -- - 

reforçando os seguintes itens: relacior-tan~ei~to infamial, velocidade nas decisões, 



~$20 há um de ligaqgo formal com kstituigões de ensino, mas a Cima tem se 

mostrada abetr: a pesq=&q pemithdo a r e ~ k a ç g ~  de entrevistas e Eaedo  pdestras 

eE facfdzdes - ngo é raro algum diretor ser convidado a fmer uma apresenta~ão em 
. . . -  algrnla inst~tnlqao, e é c o m ~ ~ ~  os diretores serem recebidos por esixdilíites pasa coleta 



Quanto 20 ~ 1 ~ ~ 1  & iespomahilidzde social, 2 e ~ x l p s z  CO~S~&-- ose tez31 -- &a& - mito 

pouco nas relqGe-, a tem kkteresse em deienvolver .rum trabalho de 

e-c~ em c o ~ ~ ~ ~ ; d z ~ e s  çamtes7 a d e  0s pr~&sinmzis saiam &dos palra e t r a r  

~:L~L;os. O e - s i s ~  nestas conlur&dades foi utiliza& r:r>n~o exe~nplo de er~vol~~i~nento cpe 
. . 
Ifla a&m de um zpofi-te financeiro7 arrmentando o cor~~prometimento dos profissianais 

. . 
COE causas sociais. 

por oferecer s&,lugões e .  que e~~globam metodologia, sc@tvare e 

equipamesto3, a cama possui tanto ~ornpetidores grandes (como gi-mies empresas de 

consultona) ~3111~ peqtlenos (q~~e:  deuenv&~em pade de sol~@es de seguranca, como 

um eqaipatnento ou u~ ,~~fb%~ai-e específico). Mas ela também Faz uso de diversas 

pal-c-&s com outras p,r-preSaS, cha.t~adas de alianças estrat;tégkas. No mesmo molde 

das outras p,iifpSas, a Gaza procura a parceria como con~plemento a uma soluqão que 

não te= como oferecer de forrn completa. 





r - No depoirnerito de dos socios, foi &to qle  "a gente p ~ ~ c z t ~ a  d&m rimo Ldc í pa f? f~  

g ~ r ~ o l ~ ~ c ~ ~  f~~ parte da nossa C Z I Z ~ U ~ ~ " ,  Tal co~entkrio, tan~bbém presente em 
. . 

,-JocL~m~~;tac;~~ da empresz, compxzdo cem as &&i-inaçães c~letaias, mdicou-110s que a 
. . 

tenl mas busca por irlovqgo na sua gest5o. Isto nos permtii? classificar a 

Gams c ~ = o  urna eqgesg na pa&go &~vaç&o estr-tkgiza orgnkada. ,!!A 

carzcte~;,rtiticzs eEc:ontradas que nos 1eva;m a esta classfficacik s&: (i) a sistemática de 
5 -- 

aciiinlulagão de coah&mento; @i) c cui~kole de (limlidsde, tanto interno p ~ t 0  por 

conFalta aos clientes; (i$ a iaportância do papel dos profissionais, da mesma forma 

que nst pa&-ã~  s e ~ i c ; ~  p-ofis$~nal, mas que aqui são g i idos  por uma estrztégia 
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Nos a h o s  tempos a If&a te= execut& p-ojetos que s ~ ~ o l v e ~  o  

desenvolx~ime~ito de aplicqões que faqam uso desta nova tecnol~giq m n o  por exemplo 









At.~almente a galde maioria dos f u ~ ~ c , i o n ~ ~ ~ u  é coí~trd.szca comi einpregado CLT, mas 
a z 

P ~ ~ F , O S  de profissionais mais antigas que posuem empesas 
- - p-bPfias viilculadas contr&sal-ente à Delta; estes v-nS~Gonais estão e~fi  poslçao 

í' - --"' 



A 4 ~ ~ i f ~ r c f g E o  ~ ? e  P Z  ua Ddfa 
- A empresa mo passui um -,canismo f o m d  psg rna&~ra@~ dus seas reG:msou 

humalas. Td fato é coerente com o estágio atual da Delta, onde n$.i há um setor 

responskvel pela administra;Tlo de IZH. 



Aiores 
- os clientes da Delta sao empresas de p o ~ e s  dixjersos, corno bancos, fiittdacães. 

I 7  

proxledores e danos de saúde. I?za 0 caso da Delta, consideramos que o cliente-ator têm 

iEfluênGia no &senxJoliJimenta da empresa: CCB ~ ~ 1 1  m ~ $ &  de 
a- - f-  7 

. - organlzaçao aderalial, a Delta tem atendido seus clientes e eles tem confiado rios 



O òepildo i&rrnado pelo sócio, a Delta tem muito pmco contato com a &osofi. Apesar 

de a empresa eq-g3ou j&ag;- & @&time p3xg os E;stados U-idos e Pgm, 

t_ttilizaa& recnz-sos prbpfios; os contatos ficaram restritos a cvnsdtas por telefone. 





5.5. Anhlise dos res 

Pkste t ó p i q  P ~ ~ c u I - ~ ~ ~ ~ ~  cbsepjar,ães a pdk dos cmtm G~SOL,  e~tuddos, 1- 

coqarando a situações encontradas em cada uma das ernpresas analisadas. O quadro a 

seguir apsgnta u ~ g  sintese dos pontos m& hportzates idenMcados a cada 

eEpresa. 



kl$fGt$cs de msko; s.p& 
:&xiico grati~ito a 1111ia escola 
sein c e a i 6 c q b  fonual de 
qualidade 

~ v e ~ s i d a d e  para 
~dequaqão ao inodelt: 
CB/IM3 sem ahlação 
social. 

de qualidade 
Clientes de grande Clientes de portes diversos; 

poucas parcerias, relação fraca 
com Riosofi 

CIientes de portes 
diversos, parceria 
com fabricante d e  
POY t: ~ i ~ ~ i p m ~ e ~ i t o s  
de r* relação 

- 

poste; diversas 
parcttnas com 
~oniecedores de 
tecaologia; relapio 
fraca com Riosoft 
Areas de negócio 

, * 

fraca com Riozoft 
Foco na comnnica$ir Divi",so em &=as de negócio; 

Foco no nrrtsvurcirtg; kea cle 
desaivo1vir'~to de produtos 
de sofhare; fimdador é o 
gestor 

, 
I Foco em consdtoea 

com grillide 
aut~nollli~, foco ao  
desmvolvinlento de 
sisteinas e soluções.; 
fimdadores são 
gestoies 

NSo psslii 

e deseui~ol?7iiiiaito cle 
sistemaz modelo de 
gestão de 
cordiecimerito; 
conseiho de gestão 

de clarlos e 
desemdvimento em 
POS; gestao infonnal 
fortemente baseada 
no sócio-Iiuidador 

coni investidores 

Contato com gerentes Barm de dados 
iüteiessados, sem idoma%&; 
prefa=bcia de parcerias das 
indfwl@o gerêiiciss com setor 

Irrdicaqks e artúricio. 
em jornais; gerentes 
fazem a sIq30;  rigo 
tkmico 

em cada &-e4 de. 

Reiumeraçâo na 
média ou acima. do 
mercado; heficias 
aomais 

Keruuneração iia 111&iia ou 
abaixo do meica<lo; beneEcios 
nomeis 

reiiimeiação na sigilosa, diferenciada 
&dia de mercado; p r a  cada 
vr iou  bmefícios profissional; 
bom climi remttileraçãa 
og-nizacional adicional por 

objetivos: bwca de 
iiiixi~i~o de 

I contrataqão CLT 
Treinaiuei~tos ( Treinamentos Treùiauimtos iutenios 

pontuais iutenios pontuais, especiEcos e ria 
mício da ciiaqão de metodologia de 
tini centro de talentos trabaíúo üa eiupzesa; 

Btm especifica para 
írekamento 



. . a  

por- coEegGkte 8 qylors@G questGes coj~stz-tes do R&~EO rr;Ed, ttik como 
--I' 

inxIestimeEtos ein Pesquisa e Dese l~~lx~iment~ ,  e canais de ligação COEI instituiyões de 

- ensino, q-esentara- o esperado. Na realidade7 este fata refotçau que a 

teoria da inovacã~ possui especifícidades no setor de se rv ip ,  que E m m  descobertas na 
. . fase de Caleta do referen&l t&ir,o. Q roteiro onginal tor?iou por base concehs 

eStUrjados em dfscUs&v, e te~&os baseados f~ r t eme~~te  em inomqões no setor hd~strk.1 

p e ,  e-&ora a.plic&~Jeis, 2 % ~  sgo suficientes para explicar a din5mica em S~PJ~)OS. 



um aspecto re3;f&0 p r f r l  dar, r e ~ ~ ~ r ~ ~ s  hií-nanos justifim2 a h p ~ f i â i i ~ i a  da ccmtatf: 

corri 0s fundadores de c.a& empresq !,em como a coleta de ido~riaçSes históricas de 

umli. Nas ~ ~ ~ a t ~ ~  orga~izaqõe~, há um vínculo forte entre o p e d  dos profi~si~l lai~ 
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p&& esr,Bsos sza os es~2dos que brlscam teorizar gs relaqaes entre recursos humanos e 

inovaqão. ~ u i t o s  d&s a i d a  tomam por princípio o tratamento das pessoas como un-i 





Na realidade, a p&ipa@o da pode ser estimulada ao ponto dela URI ator 

ítti~Jo nsm sisiem8 loc3;1 de k a ç g a  pzz  o Big de he i ro .  Cara0 descrito fta r;zpIIrrb 2, 

ela pode estar &serida em uma rede de irlovaçk que articule ligaqões entre mpresaq 

bth3igões de erE&~, órgãos de pesq~&=a e fomento, e a conxnidade iiifanmta. 
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{Qm m u h q a s  estnrfilrâis trouxe a iuovação? 
Existe setor de P&D? 
A q d  dep&ile~ito a empresa associa a palam "novo"? 
@ais os poi~tos de inovação existentes ria empresa? 
Como o cod~ximeuto é disse~lriuado Lia empresa? 
Existem ferrainmtas para kcoqmra$io de cod~ecimplilto? BD's? 
Qual c percenh~ai de hwestimento em P&D? 
Qual o relaciouaine~~to eiltre P&D e Marketing? Fonnal ou ii~onnal? 

Executivos 
Qual é a fomaçãn do exeartivo-chefe? 
Qual é a fornação do exec~iti~~o de marketing? 
Cs executivos têm participaçiio no capital da empresa? 

í3rgait;iza@io 
Como é a esmtma orgaiGzacioila1 da empresa? Matricial, hierárquica? 
Houve ~nudaiqa crgai&acional recente? 
Que inudai~~as ocorreram dsviria a mercado, concorrência? 
Como é o fíttm de mGa&o? Metdologias próprias ou não? 
Existe im programa de q~~l i&de? CertScação? 
A empresa idenMca amas tecaologias essenciais? 
A empresa tem ligações com outros gnpm empresariais? 
A lei de softr~are afetou os iie&cios? 



Recursos h~uiianos 
Existe pârticipagão nos lucros or! wtra oferta por parte da empresa? 
Quantos fizncioiiários possui a empresa? 
A empresa qoia  programas educaciniiais na sociais? Existem kiieficios/~~cen~vos pazi &ncio~&ios? 
Como e onde os profissionais são recrutados e selecionados? 
Como é â capcita@o iutenia? Existe treinamelito? 
De onde vêlll OS profiçsio~~ais co~ifiatarlos? @ais faculdades? 
Como é o plano de caneirrs e salários? 
C01110 d 2 rei~iuneração dos fu~tcionários? Aita, mdclia ou baixa para os p~dr6es de mercado? 
Os coril~ecin~eiltos dos profissionais adquiridos em ktihri@es de eeiisho são explorados? 
Qr~mtos profissionais ex&eui em cada categoria? 
@ais são as compt6ncks dos profissionais? Q m i s  delas os pro6ssioimis não tiveram fomiação? 
Q i d  o C L L ~ C : ! ~ ~  dos pro5ssioiilais (existe banco de &dos)? 
Os profissioii&s são estirt~dados a aprei~der iiovas técnicas fora do seu saniLrso de atuação? 
Coii~o é o cíim orgakiicioual (orgulho, iiiotiva@o, coiifimp)? 
Existe terceiriza@rl/srzko~1trata~ão? 
Os frufcioi&ios são docadcu por projeto ou para a empresa em gemi? 
Existem contratos teiiqiorários? Corri que encargos sociais? 
O Lmbdl~o é em pqo w iudividuai? 

TransferZncia de tecmlogia 
Existem contato:: com outras empresas? Parcerias, aquisiçks? 
@ais os canais de ligação com iuçtitui@es de e~isino? Existe contrato? 
Empresa pa-rticip de seii1údzios era imlStit?ai@e~ de ensino? ?e que forma? 

Clientes 
Qaem são os clientes da empresa? Qd o psH? 
Existe feedback do cliente quaiit~ ao produtofservi~o? 
Os clientes ídenifiçam iieceseidades? 
Existem k n c l ~ x a r h g s  com co~tcorre~~tes? 


