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INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E GESTÃO DO MODELO DE NEGÓCIO: 

ESTUDO EM PEQUENAS EMPRESAS 

 

1. RESUMO 

Está pesquisa se propõe a analisar como duas pequenas empresas da cidade de 

Paranaíba-MS inovam e gerenciam seu modelo de negócios. A pesquisa é de 

natureza exploratória e descritiva.  

 

2. INTRODUÇÃO 

As pequenas empresas (PE) são organizações que enfrentam grandes 

dificuldades para sobreviver. Concorre para isso a falta de recursos de toda 

natureza, a concorrência de grandes empresas, a falta de qualifcação dos 

funcionários e gestores, dentre outros aspectos. A inovação constitui outro problema 

para as PE. De forma geral, as PE’s apresentam dificuldade para inovar por conta 

dos custos elevados (TIDD; BESSANT e PAVITT, 2008). 

A gestão da inovação pode gerar vantagens às PE’s, tais como: novos produtos, 

processos, formas de relacionamentos com clientes e modelos de gestão 

organizacional. Na prática, as PE’s podem atender novos mercados e novas áreas, 

pode desenvolver novos processos internos e obter vantagem competitiva. O 

problema de pesquisa proposto para este estudo é investigar as estratégias de 

inovação utilizadas por PE’s e sua relação e impacto para o modelo de negocio?  

 

3. OBJETIVOS 

O Objetivo geral da pesquisa é analisar as inovações utilizadas por PE’s, bem 

como refletir sobre o impacto dessas inovações no modelo de negócio. Como 

objetivos específicos, buscou-se: a) compreender as PE’s investigadas; b) identificar 

as inovações implementadas; c) analisar modelo de negócio aplicado. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa tem abordagem qualitativa, quanto a natureza é exploratória e 

descritiva (GIL, 2011; STRAUSS, 2008). Trata-se de um estudo de múltiplos casos 

(Yin, 2010) em duas pequenas empresas no município de Paranaíba/MS. Os dados 

estão sendo coletados com a utilização de três técnicas: 1) entrevistas em 
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profundidade com os gestores; 2) analise de documentos e; 3) observação direta 

(YIN, 2010). A técnica de analise dos dados adotada é a síntese cruzada de casos 

(YIN, 2010). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As PE que incorporaram a inovação como estratégia alcançam resultados 

financeiros mais satisfatórios (TIDD et al, 2008; Moreira e Queiroz, 2007; CASTOR, 

2009). A inovação pode ser classifcada em quatro tipos: de produto, processos, 

marketing e a organizacional. Ocorre inovação quando se implementa um novo 

produto ou se faz incremento a um existente, um novo processo ou melhoria nos  

existentes, em novos métodos de marketing, no modelo organizacional ou ambiente 

de trabalho (OCDE, 2005; MOREIRA E QUEIROZ, 2007; TIDD et al, 2008). 

A OCDE (2005) considera que inovação organizacional ocorre quando se 

introduz um novo método de fazer negociações ou nas relações externas. As 

pequenas empresas podem se beneficiar muito da inovação organizacional. Cria-se 

um novo método de administrar a empresa ou procurando reduzir gastos 

administrativos e reduzir o tempo em transações, assim ocasionando melhorias nas 

praticas administrativas. A adoção do e-commerce em PE constitui uma inovação 

tecnológica e organizacional que pode gerar modelos de negócios mais adequados 

para o mercado atual (ARAUJO; ZILBER, 2013). O modelo de negócio apresenta 

duas funções importantes: 1) criar valor e; 2) possibilidade de capturar uma parcela 

desse valor. Se o modelo de negócio for explorado corretamente vai gerar mais valor 

para as PE’s (CHESBROUGH, 2012; 2012a).   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A Empresa “X” foi criada em 2010, atua no setor do varejo oferecendo 

principalmente, produtos religiosos como livros, DVD’s, CD’s e acessórios, atende 

todo o Brasil. A empresa “Y” foi fundada no ano de 2011, atua na venda de Fast 

Food no restaurante e por delivery, atende ao munícipio de Paranaíba-MS. 

As empresas “X” e “Y” utilizam Internet como tecnologia para otimizar os 

processos internos. Observou-se nos dois casos que a internet é utilizada para 

divulgar produtos e promoções. A empresa “X” realiza vendas pelo site.  A empresa 

“Y” disponibiliza pelo site seu cardápio para os clientes, as promoções e, também, 
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informações relacionados aos benefícios nutricionais dos alimentos que são 

ofertados. A empresa “Y” realiza pesquisa junto aos clientes para o desenvolvimento 

de novos pratos. As duas empresas tem uma ouvidoria onde o cliente pode fazer 

reclamações, dar sugestões e obter informações. 

As empresas “X” e “Y” realizam o cadastro dos clientes o que permite uma 

aproximação e atendimento mais personalizado. O site da empresa “X” funciona 

todos os dias da semana, 24 horas por dia. Nos dois casos são disponibilizadas 

diversas formas de pagamento. Os dados parciais sugerem que as empresas estão 

inovando tecnologicamente e adotaram um modelo de negócios que está 

contribuindo para capturar maior valor dos produtos e serviços oferecidos 

(CHESBROUGH, 2012a; CHESBROUGH, 2012; ARAÚJO; ZILBER, 2013). 
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