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Inovação tecnológica de infraestrutura de equipamentos -  

Estudo em uma empresa calçadista no município de Paranaíba-MS 

 

1. RESUMO 

O presente trabalho é uma pesquisa em andamento referente à inovação da 

infraestrutura de produção em uma empresa do segmento calçadista. Tem por 

objetivo analisar como a inovação dos equipamentos de produção concorrem para 

os resultados operacionais dessa empresa. A empresa selecionada está localizada 

em um pequeno município do Estado de Mato Grosso do Sul – a DRZ Injetados. A 

pesquisa bibliográfica foi o suporte inicial para organização dos instrumentos de 

pesquisa – roteiro de entrevista semiestruturado. Foi uma pesquisa descritiva com 

estudo de caso e pesquisa de campo. A análise utilizar-se-a dos instrumentos da 

estatística inferencial. Os resultados iniciais indicam o uso da inovação e 

consequência tanto quanto aos resultados operacionais, financeiros e quanto às 

pessoas. Pretende-se, na sequência, quantificar o grau de influência/resultados 

dessas inovações. 

2. INTRODUÇÃO 

Ainda que equipamentos da indústria de transformação estejam disponibilizados ao 

empresários, observa-se que os empresários têm dificuldade na aquisição da 

inovação tecnológica, com vistas a aperfeiçoar sua linha de produção. 

A inovação tecnológica pode ter relação com infraestrutura produtiva (inovação de 

processo ou inovação organizacional) ou, ainda, ser aplicada diretamente ao produto 

no caso da inovação de produto/serviço. No caso da inovação de processo, é 

comum observar a melhoria tanto com relação à produtividade como quanto à 

qualidade dos produtos. Ainda, pode concorrer para melhoria da qualidade de vida 

no trabalho dos colaboradores, por otimizar aspectos ergonômicos. 

3. OBJETIVOS 

Identificar como a inovação na infraestrutura tecnológica de produção contribui para 

os resultados operacionais de uma empresa do segmento transformador da cadeia 

produtiva de calçados. Nesse intuito foram projetados os seguintes objetivos 

específicos: a) construir um referencial teórico sobre inovação, inovação tecnológica 

e infraestrutura de produção; b) pesquisar junto à empresa no sentido de identificar 

os equipamentos que compoem sua infraestrutura de produção e como tem sido o 
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uso da inovação, seja de processo e/ou organizacional; c) entrevistar os 

responsáveis pela área de produção na empresa, a fim de identificar suas 

percepções sobre o uso e as consequências da inovação na empresa; d) avaliar os 

dados coletados na pesquisa de campo, a partir do referencial teórico construído. 

4. METODOLOGIA 

É uma pesquisa qualitativa, pois buscará conhecer, em profundidade, aspectos de 

uma realidade empresarial. Como será restrita a uma única empresa, configura-se 

como estudo de caso. Outrossim, como estará apresentando as característica dessa 

empresa é uma pesquisa descritiva. Finalmente, como estará indo ao local de 

ocorrência dos fatos, tem o aspecto da pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica 

foi o suporte inicial para organizar os instrumentos de pesquisa (GIL, 1991; 

VERGARA, 2005; ACEVEDO, NOHARA, 2009). 

O ambiente de pesquisa foi a empresa DRZ Injetados, uma empresa do segmento 

calçadista estabelecida no município de Paranaíba – MS. A coleta de dados da 

empresa foi baseada em um roteiro de entrevista semiestruturado e observação. A 

análise dos dados seguiu os procedimentos da análise de discurso e análise de 

conteúdo (SILVA, 2005; VERGARA, 2005; ACEVEDO, NOHARA, 2009). 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Inovação: Entende-se por inovação algo foi criado ou aprimorado, ou seja, 

consiste em criar um novo produto ou processo, ou aperfeiçoá-lo, a fim de melhorar 

a eficiência da organização. Inovação diz respeito a mudanças e abrange mais do 

que apenas a criação de novos produtos, processos ou serviços, caracteriza-se por, 

além de desenvolver algo novo, transformar também o ambiente em que este se 

insere (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; DORNELAS, 2008). 

5.2 Inovação Tecnológica: Desenvolvimento de produtos tecnologicamente novos, 

além de melhorar as tecnologias dos produtos que já estão introduzidos no mercado. 

A inovação tecnológica de processo inova o processo produtivo ou o transporte, 

oferecendo informações sobre as atividades industriais inovadoras, possibilitando a 

elaboração de novos projetos a fim de avaliar o desempenho das organizações e a 

promoção das atividades inovativas (MEC, 1998; TIRONI, 2005; STAL, 2007). 

5.3 Infraestrutura de equipamentos: Devido ao avanço da tecnologia e o da 

robotização os equipamentos e maquinários estão cada vez mais complexos e 

completos. Estes podem ser máquinas operatrizes, computadores, máquinas e 
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móveis, que se pode denominar como bens, pois geram novos produtos e serviços. 

É de suma importância a aquisição destes, porque trazem uma enorme vantagem 

competitiva diante de seus concorrentes e ainda utiliza-los na linha de produção e 

nos vários setores das empresas vem criando mais ganhos, como reduzir o tempo 

de lançamento dos produtos novos no mercado, reestruturar a cadeia de processos, 

aumentar a qualidade e reduzir os custos, tornando-se de grande relevância pois 

são elementos principais para que as organizações possam funcionar e produzir 

seus produtos  para atender seu as muitas demandas de mercado e assim obter 

sucesso(MARTINS; ALT, 2006; PINOTTI, 2003; POZO, 2002).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Está sendo analisada a empresa DRZ injetados, que atua no setor calçadista do 

município de Paranaíba-MS há oito anos. A empresa conta com equipamentos e 

maquinários específicas para fabricação de calçados de PVC. Foram observadas 

dificuldades relativas à inovação da infraestrutura dos equipamentos.  
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