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RESUMO 

A análise da criatividade e da inovação enquanto conceitos intimamente ligados 

às organizações começaram a ser estudados em meados do século XX, altura em que já 

existiam estudos que mencionavam a sua importância em termos pessoais e motivacionais 

e inclusivamente no seio de grupos e/ou sistemas sociais. Assim, a relação estabelecida 

entre estes dois conceitos foi tida em consideração já que em contexto organizacional é 

possível que um afete o outro e vice-versa assumindo ambos um grau de importância 

equivalente. Tendo em conta, a influência que a inovação e criatividade postula nos 

indivíduos nomeadamente na sua performance organizacional considerámos emergente 

adotar esta temática e adaptá-la a uma empresa do setor das pescas – um setor tradicional 

e imprescindível para o desenvolvimento e crescimento económico do país e em especial, 

de algumas regiões. A Conserveira do Sul - empresa parceira da investigação – encontra-

se sediada em Olhão, uma das zonas pesqueiras com maior influência no Algarve, e 

assenta o seu negócio na captura e produção de patés e conservas de alta qualidade que 

aliando métodos tradicionais ao seu avançado processo de fabrico lhes consagra um 

produto final de excelência.  

Ainda, focámos a difusão de inovação como uma ferramenta / processo 

indispensável para a aceitação de novas inovações na organização, concluindo que a 

empresa sob investigação – a Conserveira do Sul – é dotada de um processo de difusão 

de inovação informal e adequado à realidade organizacional tal como, se destaca aos 

olhos dos colaboradores como uma empresa inovadora e flexível.  

Palavras-chave: Criatividade; Inovação; Difusão de inovação;  

 



 

iv 
 

ABSTRACT  

The analysis of creativity and innovation as concepts closely linked to 

organizations began to be studied in the twentieth century, where were studies reporting 

its importance on personal and motivational terms and even within groups and / or social 

systems. Still, the intimate relationship established between these two concepts has been 

taken into account since, in organizations, it is possible that one affects the other and vice 

versa. Taking into account the influence that innovation and creativity postulate on 

individuals and on their organizational performance, we considered emerging to adopt 

this theme and adapt it to the fisheries sector - an essential sector for the economic growth 

of our country and in particular, some regions. Conserveira do Sul – Partner Company of 

the research - is located in Olhão, one of the fishing zones with the greatest influence in 

the Algarve and bases its business in the capture and production of high quality pâtés and 

preserved foods by combining traditional methods to its advanced manufacturing process 

enshrines them a final product of excellence. Still, we have focused the diffusion of 

innovation as a tool / process indispensable for the proper functioning of the organization 

in the acceptance of new innovations where we were able to conclude that the company 

under research – Conserveira do Sul - is endowed with an informal innovation diffusion 

process, appropriate to the organizational reality as it stands out in the eyes of 

collaborators such as an adaptable and flexible innovative company. 

Keywords: Creativity; Innovation; Innovation diffusion process;  
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“IDEAS CONFINE A MAN TO CERTAIN SOCIAL GROUPS AND SOCIAL GROUPS CONFINE A 

MAN TO CERTAIN IDEAS. MANY IDEAS ARE MORE EASILY CHANGED BY AIMING AT A 

GROUP THAN BY AIMING AT AN INDIVIDUAL.” – JOSEPHINE KLEIN (1961) 1 

 

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

A velocidade competitiva dos atuais mercados económicos desenrolam-se de 

forma acelerada e cada vez mais complexa. Deste modo, a flexibilidade, a disposição para 

a mudança e a aprendizagem organizacional para o desenvolvimento de inovação devem 

ser fatores preponderantes para o progresso tecnológico e para a evolução competitiva de 

um negócio e/ou empresa. Sem disposição para a inovação o progresso é nulo e a 

criatividade é subdesenvolvida pelos seus colaboradores sem espaço para que se 

manifeste de forma espontânea e/ou útil. As organizações devem optar pela criação de 

vantagem competitiva através da exteriorização da criatividade e da sua consequente 

transformação em inovação organizacional (Alencar, 1995; Tudda & Santos, 2011). 

Nesse sentido, optámos por desenrolar a nossa investigação em parceria com a 

Conserveira do Sul, uma empresa nacional do setor das pescas que assenta na produção 

e fabrico de patés e conservas de alta qualidade. Os principais objetivos do estudo serão 

percecionar se a inovação é um atributo organizacional tangível e usualmente 

implementado e qual a perceção dos colaboradores no que concerne à adequação do 

processo de difusão de inovação.  

Para tal, desenhámos uma estratégia metodológica que nos permitisse alcançar as 

conclusões e as respostas para os nossos objetivos delineados. Assim, considerámos a 

                                                           
1 Klein, Josephine (1961) Working with groups: the social psychology of discussion and 

decision. London: Hutchinson. 
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realização de uma entrevista semi-diretiva como método de avaliação qualitativa a um 

dos membros dirigentes da Conserveira do Sul no sentido de conhecermos a realidade da 

organização, as suas práticas administrativas e outros processos determinantes. Ainda, foi 

considerada a realização e distribuição de um inquérito por questionário como método de 

avaliação quantitativa a membros/colaboradores da organização que nos possibilitou a 

recolha de algumas informações determinantes com base na análise sociodemográfica 

representada e nos objetivos fundamentais propostos.    

A Conserveira do Sul como uma das empresas líderes nacionais do setor das pescas e 

conservas, um setor primário e tradicional que atua e contribui para o desenvolvimento 

da região onde está sediado (Olhão), e sendo o mesmo setor representativo de uma das 

grandes mais-valias existentes em Portugal como detentor da maior ZEE (Zona 

Económica Exclusiva) europeia considerámos pertinente desenvolver a nossa 

investigação em parceria com a organização. Atualmente, o setor das pescas enfrenta 

desafios preocupantes com cada vez mais limitações. Em Portugal são catorze as 

empresas do setor, duas estabelecidas no Algarve (Olhão).  O volume de descargas 

pesqueiras em 2014 registou um decréscimo de 21,4% face ao registado em 2013 com 

destaque para a diminuição de descarga de sardinha com menos 42,8% - que encontra 

justificação na proibição de captura da sardinha num período de tempo compreendido 

entre 20 de setembro a 31 de dezembro. E ainda, a captura de cavala que regista um 

decréscimo de 22,5% e o carapau de 3,8% face a 2013 (Instituto Nacional de Estatística, 

2014).  

Assim sendo e face às implicações referidas, é urgente que as indústrias pesqueiras 

formulem estratégias de sobrevivência optando pela redução dos custos inerentes ao 

processo de fabrico e produção e/ou alargando o seu campo de ação aumentando o volume 
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de negócio via exportações. No decorrer de todas as medidas, e considerando a 

necessidade de olhar o setor das pescas como um setor estratégico para o futuro de 

Portugal e da União Europeia a DRAP Algarve (Direção Regional de Agricultura e Pesca 

do Algarve) institui que para a “reconquista do mar modernizar e inovar o setor das 

pescas” como parte fundamental da sua visão (Algarve D. , 2014).  
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CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA 
 

Os conceitos de criatividade e inovação têm sido estudados pelos diversos autores de 

diferentes perspetivas e em distintos contextos e períodos temporais e talvez por essa 

razão não seja possível a sua representação através de definições lineares de forma que, 

as várias abordagens aos conceitos diferem de acordo com cada área de estudo, autor e 

contexto (Reis & Ribeiro, 2010). 

Foi na Antiguidade que o termo foi empregado pela primeira vez. Nesta época 

temporal, o génio era associado à criação artística e consequentemente à loucura pela sua 

natureza irracional, acreditando que o artista ou criador desenvolvia as suas ideias num 

potencial estado de loucura. Era um traço de personalidade do foro psicológico ou um 

estado especial da mente, o principal responsável pela geração de novas ideias. Lado a 

lado com estes pré-conceitos, ao longo da sua evolução o estudo da criatividade enfrentou 

incontáveis bloqueios ao seu desenvolvimento: primeiramente baseava-se numa tradição 

de cariz espiritualista e mística desprovida de enquadramento teórico que a sustentasse, o 

conceito era ambíguo e reservado apenas a génios sem grande importância de estudo por 

parte da Psicologia (Sternberg & Lubart, 1998). 

A partir dos anos 40 começou a ser estudado pela Psicologia Moderna, onde uma 

série de outros elementos intimamente relacionados com a criatividade surgiram para 

estudos, como traços de personalidade, intelectuais e cognitivos, pensamento e processos 

mentais envolvidos bem como, fatores internos e externos ao indivíduo, sociais e/ou 

culturais que facilitassem ou inibissem o seu exercício (Tudda & Santos, 2011; Reis & 

Ribeiro, 2010). 
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Segundo Stein (1953) citado por Rudowicz (2003) a criatividade proporciona-se 

através da geração de novas e úteis ideias com um propósito de aplicabilidade desde que 

aceite por um grupo ou entidade de indivíduos (Rudowicz, 2003). 

De acordo com Hennessy e Amabile (2009), a criatividade é um conjunto de 

habilidades e traços de personalidade presente em indivíduos interessados e motivados 

no exercício de qualquer área profissional. O exercício da criatividade pressupõe ainda 

que o indivíduo criativo esteja não só aberto a novas experiências mas também que a 

influência do ambiente onde se encontra inserido de alguma forma conduza a produção 

criativa. (Hennessy & Amabile, 2009) 

Ainda, surge Csikszentmihalyi (1999) e a visão sistémica uma perspetiva 

interativa da criatividade pouco individualista que surge através do resultado da interação 

de um sistema composto por três elementos: a existência de uma cultura com símbolos e 

regras, um indivíduo que respeite e teça projetos inovadores e funcionais e um conjunto 

de pessoas competentes em reconhecer e validar a novidade do objeto e/ou projeto. A 

visão de Csikszentmihalyi remete-nos ainda, para a importância da compreensão da 

criatividade como um fenómeno cultural e social inserido num sistema, não apenas como 

um processo mental. De acordo com o autor, os indivíduos criativos são normalmente 

pessoas interessantes com mentes brilhantes e comportamentos invulgares que constroem 

algo com algum significado permanente (Csikszentmihalyi, 1999). Foram realizados 

estudos acerca do indivíduo criativo e das suas características determinantes para o 

exercício da criatividade: de acordo com alguns autores o indivíduo criativo tem que ter 

autoconfiança no seu modo de atuar e nos seus procedimentos, ser desperto por um 

sentimento de curiosidade e descoberta invulgar e um baixo nível de inibição latente ao 

ignorar estímulos externos que sejam irrelevantes ou desnecessários às suas necessidades 
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(Carson, Higgins, & Peterson, 2003; Hennessy & Amabile, 2009; Kashdan & Fincham, 

2002). 

Para David Perkins (1986), investigador e codirector do ‘Project Zero’ 2 em 

Harvard, o indivíduo criativo deve assumir um forte compromisso na estética pessoal, 

uma habilidade para encontrar e superar soluções já existentes na resolução de problemas, 

tal como liberdade em assumir riscos e mobilidade mental que permita o foco em novas 

perspetivas para a resolução de problemas inclusivamente relacionadas com o próprio 

problema. A aceitação de falhas e a habilidade para aprender com as mesmas incute no 

indivíduo um espírito crítico e objetivo, determinante para o seu sucesso (Brandt, 1986). 

Deste modo, reiteramos da mesma forma a importância da motivação intrínseca e 

extrínseca para a criatividade que aliada à abertura, disponibilidade e originalidade do 

indivíduo que é evidenciada como uma grande força geradora de interesse, prazer e 

desafio pessoal. A motivação extrínseca constitui na maioria das vezes uma força 

detrimental causada pelo seu enfraquecimento em momentos de recompensa, avaliação 

e/ou restrição de escolhas, contudo, esta pode ser uma boa força motivadora se os fatores 

que a determinam assim o forem, isto é, se em momentos críticos para a organização em 

termos de mudanças ou avaliação esta se constituir uma força positiva impacta 

diretamente na motivação pessoal, reforçando-a (Hennessy & Amabile, 2009). 

Não obstante, a criatividade segundo Ostrower (2001) é evidenciada como um 

traço inato e potencial da personalidade de cada um onde o ser humano é continuamente 

                                                           
2 O ‘Project Zero’ foi fundado pelo filósofo Nelson Goodman em 1967 como forma de estudo para a melhoria da 

educação académica no campo das artes (Gardner, Perkins, Quense, Seidel, & Tishman, 2003). 
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movido por necessidades concretas e novas de maneira que, o seu potencial criador surge 

como um fator de realização e constante transformação (Ostrower, 2001). 

A criação de novas ideias necessita do desenvolvimento e da aplicabilidade prática 

que a inovação proporciona. Neste sentido, o fenómeno da inovação oferece a 

transformação de ideias em algo com sentido prático como o desenvolvimento de novos 

produtos e/ou bens ou novos processos de trabalho (Burkemper, Libaers, & Sarooghi, 

2014). 

Para Rogers (1983), a inovação considera ideias, práticas ou objetos que sejam 

percebidos como novo pelo indivíduo ou sistema social de possíveis adotantes. Quando 

se refere a ‘novas’ ideias, o autor tem em conta os indivíduos que as recebem e que as 

vão adotar classificando a inovação como ‘nova’ mas não no sentido da sua inexistência 

(Rogers, 1983). 

Para Roberts (1988), a inovação apenas pode ser considerada como tal se estiver 

numa situação de possível implementação e valor comercial que permita a medição do 

seu impacto (Roberts, 1988). 

Segundo Alencar (1998), a inovação é o processo através do qual uma nova ideia 

é introduzida, adotada e implementada numa organização como resposta a um problema 

(Alencar, 1995). Para Pavitt (1984), a inovação representa o produto ou processo 

produtivo novo ou superior que seja adotado e comercializado pela organização com 

sucesso (Pavitt, 1984). 

   A inovação é, no fundo, a forma prática e implementada da criatividade pelo que 

não podemos ter uma sem a outra. Nas organizações existem práticas que estimulam a 

prática de inovação de onde advém um problema para a prática de qualquer uma das duas, 
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criatividade e inovação, já que inibindo ou minimizando a importância do exercício da 

primeira a inovação fica sem suporte para a implementação (Udwadia, 1990). 

A inovação surge deste modo, como uma consequência prática da criatividade e por isso, 

a relação existente entre a criatividade e inovação conforme Wang e Tsai (2014) reportam 

é inseparável. Isto porque, o expertise, as habilidades criativas, a motivação intrínseca e 

extrínseca especialmente em contexto organizacional afetam a criatividade, da mesma 

forma que os recursos, as práticas organizacionais e a motivação afetam a inovação 

(Wang & Tsai, 2014). 

Mas estes aspetos não são únicos, existem outros determinantes como fatores económicos 

(custos elevados, dificuldades na procura), fatores específicos à empresa (falta de 

recursos qualificados) ou até fatores legais podem ameaçar a continuidade ou a rutura do 

processo de inovação (Taborda, Estevão, & Nunes, 2013).  

 Segundo Shumpeter (1961) o ‘pai’ do conceito de inovação tecnológica, o 

desenvolvimento económico das organizações e das sociedades é conduzido pelo 

desenvolvimento e implementação de inovações como motor de desenvolvimento 

capitalista já que, é através desta que as empresas ganham poder competitivo e suporte 

económico. Entramos naquilo que o autor denomina de era de ‘destruição criadora’ que 

visa o aprimoramento de bens, produtos e serviços ou processos já existentes através da 

sua substituição por algo ‘novo’, entendendo que a sua substituição remete para a sua 

destruição numa lógica de progresso tecnológico contínuo. Este processo de ‘destruição 

criadora’ influencia e estimula a atitude da concorrência que por sua vez possibilita o 

surgimento de alterações de posição relativas entre empresas, setores e até entre nações 

(Varella, Medeiros, & Junior, 2012; Schumpeter, 1994). O autor destaca a concorrência 

como uma variável inerente ao processo de desenvolvimento económico já que ‘esta’ 
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“não age apenas quando existe de fato mas quando é meramente uma ameaça 

omnipresente” (Schumpeter, 1994). 

A inovação, no início do seu ciclo, vê-se circunscrita a um grupo específico, a um 

sistema social com a sua própria cultura, valores e regras mas que a partir do momento 

que se inicia o processo de difusão perante potenciais utilizadores e adotantes ganha outra 

importância do ponto de vista económico e social. A difusão transforma a inovação, um 

acontecimento isolado, num fenómeno que ganha importância através da sua proliferação 

e adoção pelos membros de um sistema social com abrangência de significativos 

segmentos pertencentes a um sistema económico (Rogers, 1983). 

Desta forma, a inovação simboliza um progresso tecnológico com impacto económico e 

social na produtividade para a organização. A capacidade de inovar hoje, é das maiores 

responsáveis pela manutenção da vantagem competitiva das organizações. Por esse 

motivo, as empresas devem procurar a inovação de forma contínua seja através da criação 

de novos produtos, novos processos de produção ou novos métodos de trabalho, 

perseguindo novos e úteis sucessos que os mantenha economicamente competitivos 

(Brito, Brito, & Morganti, 2009). 

Já Lundvall assume a inovação como um processo contínuo que envolve não só a 

associação da inovação radical e incremental mas a difusão, a absorção e a sua utilização 

refletindo uma aprendizagem interativa relacionada com as atividades em curso da 

organização, destacando a interação dos utilizadores como uma peça fundamental para a 

inovação (Taborda, Estevão, & Nunes, 2013). Enquanto, as inovações incrementais visam 

dar continuidade ao processo de mudança, as inovações radicais sugerem ruturas mais 

intensas (Rogers, 2003).   
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CAPÍTULO III – A INOVAÇÃO E O PROCESSO DE DIFUSÃO NAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

3.1. Processo de difusão de inovação  

O processo de difusão de inovação ou Teoria da Difusão da Inovação como alguns 

teóricos e historiadores preferem chamar (Marchiori, Appel, Bettoni, & Tsunoda, 2012), 

ainda que Everett Rogers tenha evitado denominá-la dessa forma, remonta ao século XIX 

onde a teoria foi inspirada por estudos realizados por Gabriel Tarde, um sociólogo e 

criminologista francês, um dos pioneiros da Sociologia e Psicologia Social que à difusão 

de inovações chamou ‘leis de imitação’ (Taymans, 1950). Longe de pensar acerca do 

processo de difusão, a imitação segundo Tarde pressupõe a aprendizagem de um 

indivíduo sobre uma inovação ao copiar as atitudes adotadas por outras pessoas. Perante 

a perspetiva clássica de Tarde, segue-se a visão de Rogers pela semelhança de 

pensamento ao enfatizar os grupos e o sistema social como os elementos preponderantes 

desta narrativa (Rogers, 1983).  

A adoção de uma inovação numa organização pode ser um processo moroso que gera 

momentos de indecisão, desconforto e desconhecimento. Isto porque, naturalmente a 

introdução de algo novo que difere do usual para os membros de uma organização é um 

momento de mudança, e na generalidade todos os momentos de mudança são momentos 

críticos para as organizações. A forma como se lida e gere todo o processo de 

comunicação que visa o início da prática de algo novo influencia e modela a forma como 

os colaboradores vão encarar a mudança. Assim sendo, a transmissão de informação 

durante o processo de mudança é fulcral para a aceitação, compreensão e confiabilidade 
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dos seus membros afirmando-se a comunicação como um agente de extrema importância 

no decorrer deste processo de transformação (Sales & Silva, 2009). 

Segundo Rogers (1983), o processo de inovação é composto por quatro elementos 

determinantes: a própria inovação, os canais de comunicação utilizados para comunicar 

a inovação, o tempo e o sistema social que o vai adotar. Este processo de difusão da 

inovação visa a comunicação de uma novidade através de certos canais, durante um 

período de tempo entre membros do mesmo sistema social. O estudo realizado pelo autor 

na sua obra ‘The Diffusion of Innovation’ centra-se essencialmente no impacto que os 

grupos sociais geram nos indivíduos, que são favoráveis ou não à inovação. Assim, 

identifica a inovação como um fenómeno sistémico procurando compreender de que 

forma é percecionada pelos indivíduos e grupos sociais, os seus atenuantes e de que 

maneira são conduzidas pela organização, evitando e focando pouco os aspetos pessoais, 

culturais, políticos, ideológicos e até de mercado (Rogers, 1983).  

Deste modo, os ciclos de tomada de decisão e a incerteza que as inovações ostentam 

não requerem decisões instantâneas mas sim um processo de decisão lógico e estruturado, 

derivando numa sequência de ações compreendidas em cinco estágios – conhecimento, 

persuasão, decisão, aplicação e homologação. Para a implementação de uma inovação 

transmitida através de canais de comunicação como se pode observar na figura 1, este é 

um processo com várias etapas e é necessária a existência de algumas condições prévias: 

a presença de experiência prévia, necessidades e/ou problemas para solucionar, carências 

inovadoras na organização e normas dos sistemas sociais – os principais intermediários 

de todo o processo de inovação (Marchiori, Appel, Bettoni, & Tsunoda, 2012).  
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Fonte: (Marchiori, Appel, Bettoni, & Tsunoda, 2012) - Traduzido de (Rogers, 1983). 

Em primeiro lugar, o estágio do conhecimento, em que um indivíduo ou grupo é 

exposto à inovação e reúne algum tipo de conhecimento sobre ela – que vai ser 

influenciado por características da unidade de tomada de decisão – características 

socioeconómicas, variáveis pessoais e comportamento comunicacional. Segue-se o 

estágio de persuasão, que perante alguma redução da incerteza é assumida uma posição 

favorável ou desfavorável à inovação. Neste estágio os grupos sociais envolvem-se mais 

afetivamente e questionam as consequências da adoção da inovação pelo que, a influência 

de líderes de opinião e de grupos de confiança representam um papel fundamental que 

influencia as características de inovação percebidas. Depois, o estágio de decisão, que 

regista o momento em se executa atividades que procederão à adoção ou rejeição da 

inovação. Em caso de adoção, a inovação deriva para a sua adoção continuada ou para a 

sua descontinuidade e esmorecimento do processo; em caso de rejeição, ou é rejeitada 

continuamente ou então é adotada tardiamente pelos seus utilizadores. Caso a inovação 

seja finalmente colocada em uso por parte dos seus utilizadores encontramo-nos no 

Figura 1 - Canais de Comunicação 
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estágio de aplicação; No último estágio – estágio da homologação - comprova-se a 

adoção continuada (ou descontinuada) da inovação, ao reforçá-la.       

Os canais de comunicação utilizados para troca de informações são preponderantes para 

a adoção da inovação, na medida em que exercem influência sob os seus possíveis 

adotantes – da qual podem beneficiar do uso das novas tecnologias, da construção de 

alianças estratégicas e através de comunicações interpessoais. Estes canais de 

comunicação interligam os cinco estágios onde através deles é favorecido o acesso e a 

busca de informação (Marchiori, Appel, Bettoni, & Tsunoda, 2012). 

 

3.2. Inovação tecnológica 

A inovação enquanto peça fundamental para o desenvolvimento económico das 

organizações também sofreu alterações de perspetivas ao longo dos tempos e dos sistemas 

económicos vigentes (Taborda, Estevão, & Nunes, 2013).  

Atualmente ao falarmos em inovação, quase que obrigatoriamente não podemos 

deixar de mencionar a íntima relação com a inovação tecnológica (Fuck & Vilha, 2012).  

Com o avanço tecnológico a que temos assistido ao longo dos anos, as empresas 

começam a interiorizar que, de forma a manterem-se ativamente competitivas no seu 

negócio, têm que recorrer a melhores formas de organização económica tal como, a 

redistribuição e alocação dos recursos existentes no seu seio da forma mais eficiente 

possível (Fuck & Vilha, 2012; Greenhalgh & Rogers, 2010). 

A tecnologia destaca-se como uma variável estática utilizada pelas empresas que 

agem de forma a maximizarem e extraírem todos os lucros possíveis, numa lógica de 
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desenvolvimento económico individual. A empresa é vista como propulsora do 

desenvolvimento económico onde a inovação é viabilizada pela própria empresa através 

de esforços intra-organizacionais (Greenhalgh & Rogers, 2010). 

Neste sentido, Schumpeter ao apresentar a sua Teoria do Desenvolvimento 

Económico visa romper com a visão neoclássica afirmando que o desenvolvimento 

económico deve ser assegurado pelo progresso técnico e pelas mudanças tecnológicas 

numa lógica de processo de ‘destruição criadora’. Quer isto dizer que, ‘velhos’ produtos 

são substituídos por ‘novos’, bem como estruturas produtivas vigentes até então são 

permutadas por outras novas estruturas. Segundo o autor, é desta forma que se assegura 

o progresso tecnológico onde as empresas inovadoras superam outras demais empresas 

incapazes de acompanharem o progresso e afirmam-se num mercado cada vez mais 

competitivo e desenvolvido tecnologicamente (Taymans, 1950). 

A inovação tecnológica pode ser separada em dois tipos: a inovação tecnológica de 

produto pressupõe a introdução de um produto completamente novo ou substancialmente 

aperfeiçoado para a empresa. Por outro lado, a inovação tecnológica de processo 

pressupõe a introdução de um processo tecnológico novo ou aprimorado com o 

envolvimento de nova ou aperfeiçoada tecnologia de produção tal como, métodos de 

manuseio e entrega de produtos, por exemplo mudança de equipamento e/ou maquinaria 

da organização produtiva existente (Fuck & Vilha, 2012). 

Não obstante, apesar de conceptualmente estes conceitos apresentarem diferenciação, 

em termos práticos a distinção é difícil de corroborar. Isto porque, um produto finalizado 

e desenvolvido por uma empresa pode tornar-se parte do processo de produção de uma 

outra empresa, aproximando desta forma um conceito do outro. Por exemplo, a criação 
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de nova maquinaria para o setor das pescas no que que concerne ao processo de 

transformação e fabrico de patés e conservas por parte da empresa A, vai permitir à 

empresa B do mesmo setor de atividade desenvolver patés e conservas com maior 

qualidade ou em maior quantidade, acabando por um tipo de inovação desencadear o 

outro (Greenhalgh & Rogers, 2010). Na realidade, o processo de inovação tal como 

Stephen Kline e Nathan Rosenberg (1986) comprovaram num estudo acerca da conceção 

interativa do processo de inovação, este processo representa nada mais que a interação 

entre as oportunidades de mercado e as capacidades e conhecimentos da empresa bem 

como, a alocação de recursos disponíveis para a sua realização (Fuck & Vilha, 2012).  

 

3.3. Sistemas de difusão 

Com o conhecimento que detemos acerca das organizações temos a consciência de 

que o seu ‘modus operandi’ difere em cada caso que analisemos e que a forma como 

agem e dirigem o seu negócio não é algo linear que se institua como exemplo em todas 

as organizações.  

Deste modo, quando falamos no processo de difusão de inovações também este 

processo deriva da forma como a organização o quer tratar. Os sistemas dividem-se em 

duas grandes colunas: por um lado um sistema de difusão centralizado com maior enfoque 

nos skills e expertise técnico dos seus administradores, no seu poder de tomada de decisão 

que segue normalmente uma estrutura hierarquizada do tipo top-down, totalmente 

centralizada no desenvolvimento e implementação de inovações com especial ênfase para 

as necessidades. Por outro lado, um sistema de difusão descentralizado é geralmente mais 

aberto e flexível onde uma larga partilha de poder e controlo entre membros confere uma 
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tomada de decisão em grupo. A direção da difusão segue um sentido horizontal, na qual 

a transmissão e difusão é feita por membros no mesmo contexto e situação profissional. 

Enquanto num sistema centralizado a equipa de P&D e experts técnicos são os principais 

intervenientes no desenvolvimento de ideias, o sistema descentralizado dá lugar à 

experimentação de profissionais non-experts que por sua vez, avaliam informalmente e 

decidem que inovações difundir sabendo que estão no papel de futuros adotantes e 

utilizadores. Para além disso, um sistema descentralizado segue uma normativa baseada 

no technology pull que significa que a inovação difundida foi desenvolvida pelo 

departamento responsável em resposta a uma necessidade de mercado. Em contraste, um 

sistema centralizado segue a visão technology push onde a inovação é criada pelo 

departamento de P&D e se dá início à produção e vendas para o mercado, mas sem a 

prospeção de satisfação adequada por parte dos utilizadores ou do mercado (Rogers, 

1983). 

Como tal, a adoção de qualquer um destes sistemas depende da forma como a 

organização está estruturada e se quer vestir perante colaboradores e clientes, mas ainda 

assim, qualquer uma delas apresenta vantagens e desvantagens de modo que é necessário 

atentar nas necessidades específicas de cada organização.  

Por um lado, as inovações que são difundidas por sistemas descentralizados são mais 

prováveis de servirem os problemas dos seus adotantes pela sensação de controlo ao 

participarem no processo de importantes tomadas de decisão, como por exemplo, que 

problemas necessitam de maior atenção ou como procurar informação acerca de cada tipo 

de inovação que visam implementar. O poder individual de cada um dos colaboradores e 

utilizadores é mais encorajado e popular num sistema descentralizado, onde as 
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motivações dos adotantes os faz perseguir as inovações que desejam implementar e 

difundir com base nas suas próprias necessidades e nas necessidades de mercado.  

Contudo, e daí a observação de que cada organização específica deve adotar o sistema 

que mais lhe convier, estes sistemas apresentam algumas desvantagens a ter em conta. A 

falta de expertise técnico num sistema de difusão descentralizado pode levar à tomada de 

difusão daquilo a que Rogers chama de ‘más inovações’ pela falta de coordenação 

especializada e falta de controlo de qualidade. A falta de visualização do problema numa 

perspetiva de visão geral pode gerar a falha na análise de problemas existentes entre os 

utilizadores ou inclusivamente da disponibilidade de certas inovações. Quando a difusão 

da inovação exige um alto nível de expertise técnico e o grupo é homogéneo na sua forma 

de pensar e atuar faz sentido pensar que a adoção de um sistema de difusão centralizado 

é uma melhor opção para a organização (Rogers, 1983). 

Segundo o autor, o modelo clássico de difusão adotado pelas organizações é 

relativamente mais centralizado, não obstante, a adoção de sistemas de difusão 

descentralizados foram difundidos por um modelo de comunicação mais convergente 

onde os membros criam e partilham informações entre si como grupo, de forma a 

encontrarem um entendimento comum. Neste caso, esta situação é favorável quando os 

membros são altamente qualificados e tecnicamente competentes ou quando as inovações 

difusas não recorrem a altos níveis de tecnologia.  

Atualmente é possível coordenar elementos e aspetos de ambos os sistemas de forma 

a encontrar um sistema ideal que seja aplicável a uma organização em particular. A forma 

como as organizações trabalham no seu íntimo tem que ir de encontro à forma como agem 

para com o mercado: com maior abertura e flexibilidade. (Rogers, 1983) 
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CAPÍTULO IV – METODOLOGIA  

 

4.1. Caracterização do universo e da amostra 

Com um universo de 87 colaboradores, a amostra recolhida para fins de 

investigação respeita 33% do universo total de colaboradores da Conserveira do Sul. 

Foram entregues 45 inquéritos por questionário e foram recolhidos 29 para análise de 

dados. A população inquirida está inserida em diferentes postos de trabalho (Operador 

Fabril, Afinador de Maquinaria, Preparador de conservas e Técnico de Controlo de 

Qualidade) e em dois departamentos de atividade (departamento de produção e 

departamento administrativo). 

4.2. Metodologia escolhida  

A escolha de um estudo de caso como metodologia utilizada na presente 

investigação empírica derivou da curiosidade relativamente à presença de inovação e de 

instrumentos favoráveis numa empresa tradicional e algarvia do setor das pescas. Assim 

sendo, quando o interesse é estudar de forma aprofundada e contextualizada um qualquer 

fenómeno em organizações sem técnicas de mensuração de variáveis recomenda-se o 

estudo de caso. Como tal, contribuiu para a nossa escolha este método abrangente de 

estudo de caso que compreende o planeamento, a recolha e a análise de dados recolhidos 

(Yin , 2001). Atentando os objetivos desta investigação considerámos que se trata de um 

estudo de caso exploratório, em que se pretende estudar o fenómeno da inovação e por 

consequente procurar hipóteses que possam orientar estudos no futuro atribuindo uma 

importância significativa ao contexto onde o fenómeno está inserido, e intrínseco onde 

visamos alcançar um entendimento acerca do fenómeno da inovação na organização 

procurando compreender este caso em particular ao analisar o processo de difusão quanto 
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à sua apropriação. (Ventura, 2007; Yin , 2001). Deste modo, o estudo de caso beneficia a 

nossa investigação já que nos permite estudar um processo em profundidade num período 

de tempo limite. (Ventura, 2007). 

Deste modo, a recolha de informações do tipo qualitativo e quantitativo ao avaliar a 

posição e perspetiva dos inquiridos possibilita ao investigador a análise de fatores internos 

específicos e pertinentes para a investigação. De modo que, o locus do nosso estudo 

remete-nos para a investigação aprofundada de uma empresa portuguesa de média 

dimensão do setor das pescas e conservas – a Conserveira do Sul – com 87 colaboradores, 

a empresa consagra-se como uma das mais prestigiadas empresas conserveiras 

portuguesas onde a excelência é aliada da tradição há 61 anos.   

Com o estudo em vigor almejamos percecionar a forma como as inovações são levadas a 

cabo pela empresa e se o processo de difusão utilizado na organização dificulta ou retarda 

de alguma forma a implementação de algum tipo de inovação projetada. Por conseguinte, 

foi realizada, em primeiro lugar, uma entrevista do tipo semi-diretiva onde se se visava 

delegar espaço ao entrevistado para responder de forma livre às questões formuladas 

optando por um estilo conversacional informal no decorrer do processo de recolha de 

informação. A realização desta entrevista teve como objetivo a recolha de informações 

acerca da constituição e funcionamento geral da empresa e dos objetivos propostos, tendo 

sido gravada e conduzida com base num documento estruturado de suporte (Quivy & 

Campenhoudt, 2005).  

Em segundo lugar, recorremos à divulgação e distribuição de inquéritos por questionário 

a colaboradores da CONSUL em diversos postos de trabalho, a sua maioria situada no 

setor de operacionalização fabril. Através deste instrumento de recolha de informação, 
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proposto com base num questionário de investigação em inovação tecnológica pela Pintec 

(Pesquisa de Inovação Tecnológica) utilizado para a medição da capacidade de inovação 

de empresas de vários serviços no Brasil sob orientação do IBGE (IBGE, 2015). O 

inquérito foi adaptado aos propósitos da nossa investigação e estruturado em duas partes 

principais: a primeira parte remete para os dados sociodemográficos e a segunda parte 

está centrada naquele que visa ser o cerne de toda a investigação – a inovação na 

Conserveira do Sul – introdução de novas inovações e consequente impacto na empresa 

e nos colaboradores, papel da empresa no mercado e adequação do processo de difusão 

utilizado.  
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CAPÍTULO V – ESTUDO DE CASO 

 

5.1. Caracterização da Conserveira do Sul 

  A CONSUL, uma empresa conserveira situada na zona industrial da piscatória 

cidade de Olhão surge em 1954 sob ordens do novo proprietário António Jacinto Ferreira 

e dos seus filhos que, a partir de meados dos anos 70, assumiram a gerência da Conserveira 

do Sul. 

Conhecido como um homem trabalhador de caráter audaz e inovador, António 

Ferreira foi o criador dos valores que ainda hoje regem a empresa e cujos alicerces 

derivam da existência de uma forte e eficiente estrutura familiar. Os seus fundadores e 

sucessores atribuem o sucesso da empresa à união existente entre dois fatores 

considerados primordiais na indústria das conservas, a tradição e a modernidade, que 

aliadas à experiência no ramo lhes permitem desenvolver produtos de alta qualidade e ser 

reconhecidos como uma das empresas conserveiras com mais prestígio no mercado.  

Hoje em dia, a Conserveira do Sul é gerida pelos netos do seu fundador e 

considerada uma empresa familiar de estrutura societária – administrada por cinco netos 

de António Ferreira. Relativamente à estrutura departamental – a Conserveira do Sul está 

dividida em 5 departamentos principais: departamento comercial, financeiro, 

administrativo, produção e compras.  

Como uma empresa de caráter criativo e inovador, vencedora do Prémio Portugal PME 

em 2014, é através de uma contínua e mútua colaboração e troca de experiências entre os 

respetivos sócios que as ideias para a criação de novos produtos surgem. O departamento 

de Pesquisa e Desenvolvimento é inexistente pelo que, é no departamento de Controlo de 
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Qualidade (parte integrante do departamento de produção) que é feita a introdução e o 

acompanhamento do desenvolvimento de novos produtos.  

A implementação de novos produtos ou novos processos de trabalho como, por 

exemplo, introdução de nova maquinaria é feita de forma adequada mas informal. 

Recorre-se a uma apresentação e formação do funcionamento de novos processos com 

acompanhamento presencial por parte de representantes e engenheiros do departamento 

de Controlo de Qualidade e ‘responsáveis de sala’ – que se certificam da qualidade do 

trabalho realizado e fornecem o respetivo feedback.   

Os colaboradores da Conserveira do Sul são na sua maioria pessoas com idades 

acima dos 45 anos, cada um deles com pelo menos 10 anos de trabalho ativo na empresa. 

O nível de escolaridade da maioria dos colaboradores é baixa, contudo o tempo de 

experiência profissional consagrado na Conserveira do Sul possibilita-lhes um quase total 

entendimento de como tudo se processa na organização, seja em termos de produtos ou 

processos. Neste momento, a empresa tem sofrido um considerável número de baixas 

derivado ao pedido de reformas dos colaboradores pelo que, a contratação de pessoal mais 

qualificado é cada vez mais usual.   

Tendo em conta que a inovação é um fator crucial para o seu desenvolvimento, a 

CONSUL implementa algumas inovações todos os anos – de forma a manter a sua 

competitividade e quota de mercado nacional e internacional – no entanto, em termos 

operacionais relatam a constante necessidade de adaptação de equipamentos já existentes 

genericamente às especificidades da indústria de conservas de peixe em Portugal. Para a 

implementação de novos equipamentos é necessário recorrer a fornecedores estrangeiros 
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e adaptar esses equipamentos aos volumes de produção operacionalizados na CONSUL 

que são substancialmente inferiores aos volumes de produção no estrangeiro.  

Para além dos equipamentos de produção, o departamento de compras enfrenta 

também algumas limitações em termos financeiros, nomeadamente no que concerne à 

nova gama de produtos em frasco visto que, os orçamentos disponíveis não permitem 

fazer encomendas em larga escala. 

Não obstante, e, apesar de não existir uma média estipulada, todos os anos são 

lançados pela empresa novos produtos de modo a reforçarem a sua oferta. Em 2012 foi 

lançado o paté de cavala, sucessor do produto estrela da MANNÁ – o paté de sardinha - 

pelas limitações de captura impostas.   

O segredo da CONSUL assenta numa lógica de adaptação contínua, quer às 

necessidades dos consumidores e do mercado, quer às limitações colocadas pela indústria.  
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CAPÍTULO VI – RESULTADOS: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 

 

Após a análise e o tratamento de dados em SPPS do Inquérito por  Questionário proposto 

pudemos apurar o seguinte: cerca de 58% dos colaboradores estão acima dos 46 anos, 

encontrando-se par a par com a representatividade do género feminino na empresa onde 

cerca de 60% dos colaboradores são mulheres. 

Tabela 1 - Idade 

 

Tabela 2 - Género 

           

Para além do registado domínio das mulheres na CONSUL, também as habilitações 

literárias assumem um papel importante – onde o nível de escolaridade de 59% dos 

colaboradores se posiciona no Ensino Básico (tabela 3). Apenas 17% dos colaboradores 

têm o Ensino Superior, fruto das recentes contratações efetuadas pela empresa, e estão 

inseridos no Departamento de Controlo de Qualidade pelas qualificações e competências 

necessárias e inerentes à função (tabela 3 e 4).  

 

 

Idade Percentagem 

 18-25 6,9 

26-45 34,5 

46-65 58,6 

Total 100 

Género Percentagem 

 

Masculino 37,9 

Feminino 62,1 

Total 100 
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Tabela 3 - Habilitações Literárias 

Relativamente às profissões dos colaboradores da CONSUL, a amostra recolhida 

permitiu-nos evidenciar quatro posições maioritárias: operadores fabris (48,3%), 

preparadores de conservas (27,6%), técnicos de controlo de qualidade (17,2%) e 

afinadores de maquinaria (6,9%). 

Profissões Percentagem 

 

Afinador de maquinaria 6,9 

Operador fabril 48,3 

Preparador de conservas 27,6 

Técnico de Controlo de Qualidade 17,2 

Total 100,0 

Tabela 4 - Profissões 

Depois da análise sociodemográfica efetuada, quisemos compreender qual a perceção dos 

colaboradores relativamente ao tipo de inovações implementadas pela CONSUL – se 

consideram que realmente existe inovação, quais os seus impactos e atenuantes e se o 

processo de difusão está bem formulado e é bem difundido. Assim sendo, comprova-se a 

perceção dos colaboradores relativamente à inovação existente na empresa com 97% dos 

inquiridos a considerar a CONSUL uma empresa inovadora. 

 Considera a CONSUL inovadora? Percentagem 

 

Sim 96,6 

Não 3,4 

Total 100,0 

Tabela 5 - Inovação na CONSUL 

Habilitações Literárias Percentagem 

 

Primária 17,2 

Básico 58,6 

Secundário 6,9 

Ensino Superior 17,2 

Total 100,0 
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 Como tal, no período de anos estipulado para a pesquisa – entre 2013 e 2015 – 

desenvolveu cerca de 3 produtos – embalagens de vidro (17%) derivadas da introdução 

da nova gama de conservas Gourmet e novos tipos de conservas, nomeadamente o paté 

de cavala - como produto de substituição do paté de sardinha considerado o produto de 

excelência da CONSUL. Esta aposta visava preencher a lacuna relativa à diminuição de 

quota de pesca permitida de sardinha – e, ainda, paté de cavala com mostarda e sardinhas 

em azeite e limão – destinadas a satisfazer necessidades de clientes a nível internacional 

prevendo a sua exportação. Registou-se ainda, inovação em termos de processos – a 

instalação de nova maquinaria, a cravadeira rápida, e de novas formas de geração de 

energia através de recursos naturais com a instalação de painéis solares. Para além disto, 

o aproveitamento de matéria-prima excedente, a introdução de processos de formação e 

realização de estudos de mercado são algumas das novas atividades realizadas pela 

CONSUL, neste caso particular não por um oficial departamento de P&D que é 

inexistente, mas pelos sócios e colaboradores que em conjunto alavancam estas melhorias 

e são os principais responsáveis pela implementação de inovação na empresa.  

Atividade de P&D desenvolvida entre 2013 e 2015 Percentagem 

 

Aproveitamento matéria-prima excedente 6,8 

Estudo de mercado 1,4 

Formação 5,5 

Nova maquinaria 21,9 

Novas embalagens Gourmet 21,9 

Novos patés 19,2 

Painéis Solares 23,3 

Total 100,0 

Tabela 6 - Atividade de P&D desenvolvida 

De forma que a importância dada a este ‘departamento’ ou conjunto de pessoas 

responsáveis é considerada pela maioria dos inquiridos de ‘alta importância’ (89%).  
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Importância das atividades de P&D Percentagem 

 

Média 10,3 

Alta 82,8 

Total 93,1 

 Não responde 6,9 

        Total 100,0 

Tabela 7 - Importância das atividades de P&D 

Adianta ainda referir que, as inovações criadas e implementadas na empresa são da 

exclusiva responsabilidade da organização que não recorrem a qualquer tipo de 

colaboração conjuntamente com outras entidades e/ou instituições (95,5%).  

 

A empresa é responsável pela sua própria inovação Percentagem 

 

Sim 95,5 

Não 4,5 

Total 100,0 

Tabela 8 - A empresa é responsável pela sua própria inovação 

O considerável número de possibilidades de resposta presente no inquérito por 

questionário relativamente ao impacto das inovações em termos de resultados na 

organização levou-nos a considerar apenas aqueles em que a importância do impacto da 

inovação fosse considerada ‘Alta’ pelos inquiridos que, de qualquer forma, foram as 

hipóteses que mais se destacaram pela sua relevância percentual. Deste modo, destaca-se 

a melhoria da qualidade dos bens e serviços (68%) oferecidos pela CONSUL bem como, 

o aumento da gama de oferta de produtos (82%), o consequente aumento de capacidade 

de produção (64%), a redução de custos de produção (38%) derivados da implementação 

de novo equipamento e redução de consumo de energia provindos da instalação de painéis 

solares (50%).  
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O impacto da inovação melhorou a qualidade 

dos bens e produtos 

Percentagem 

 

Alta 67,9 

Média 32,1 

Total 100,0 

Tabela 9 - O impacto da inovação na melhoria da qualidade de bens e produtos 

 

O impacto da inovação aumentou a gama de 

bens e produtos 

Percentagem 

 

Alta 82,1 

Média 17,9 

Total 100,0 

Tabela 10 - O impacto da inovação no aumento da gama de bens e produtos 

 

 

 

 

 

 

 

O impacto da inovação reduziu os custos de 

produção 

Percentagem 

 

Alta 38,5 

Média 38,5 

Baixa 11,5 

Não relevante 11,5 

Total 100,0 

Tabela 12 - O impacto da inovação na redução dos custos de produção 

 

 

 

O impacto da inovação aumentou a capacidade de 

produção de bens e produtos 

Percentagem 

 

Alta 64,3 

Média 28,6 

Baixa 3,6 

Não relevante 3,6 

Total 100,0 

Tabela 11 - O impacto da inovação no aumento da capacidade de produção 
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O impacto da inovação reduziu o consumo de energia Percentagem 

 

Alta 50,0 

Média 28,6 

Baixa 7,1 

Não relevante 14,3 

Total 100,0 

Tabela 13 - O impacto da inovação na redução do consumo de energia 

Como as exportações fazem parte da estratégia de negócio da organização, 

representando cerca de 20% do seu volume total de negócio, a empresa tem em 

consideração o desenvolvimento de novos produtos pelo potencial destaque criado 

perante os seus potenciais clientes a nível internacional, revelando que o impacto das 

inovações desenvolvidas não só ampliou a participação no mercado (92%) como permitiu 

ainda a abertura a novos mercados (96%), nomeadamente na exportação de conservas 

para outros países da Europa (Reino Unido, Espanha, Polónia, Suécia e Dinamarca), mas 

também além-fronteiras representando Portugal nas conservas nos Estados Unidos da 

América, Brasil, Angola e Médio Oriente (Israel, Palestina e China).  

A inovação permitiu a ampliação da participação da 

empresa no mercado 

Percentagem 

 

Alta 92,6 

Média 3,7 

Baixa 3,7 

Total 100,0 

Tabela 14 - O impacto da inovação no aumento da sua participação no mercado 

 

O impacto da inovação na abertura a novos mercados Percentagem 

 

Alta 96,3 

Média 3,7 

Total 100,0 

Tabela 15 - O impacto da inovação na abertura a novos mercados 
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Igualmente importante para a nossa investigação surge a aceitação de inovações pelos 

colaboradores, ao questionar o processo de difusão quanto à sua apropriação. Segundo o 

questionário, a totalidade dos inquiridos (100%) considera adequado o processo de 

difusão de inovações efetuado na CONSUL.  

 

Adequação do processo de difusão de inovação Percentagem 

 Sim 100,0 

Total 
 

100 

Tabela 16 - Adequação do processo de difusão de inovação 

 

Cremos que este resultado se deve ao facto de deterem bastante experiência 

profissional no setor de atividade das pescas e longos anos de colaboração na empresa, 

um processo de comunicação de decisões informal num ambiente organizacional, onde a 

antiguidade e principalmente as relações interpessoais marcam um ímpeto que difere de 

outras realidades organizacionais.  
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CAPÍTULO VII – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Representando a CONSUL uma realidade organizacional mais tradicional na 

medida em que, a maioria dos seus colaboradores têm idades superiores a 46 anos e 

poucas qualificações académicas bem como uma estrutura simples e informal, a aliança 

entre este veio tradicional e moderno que a caracteriza é um dos responsáveis pelo seu 

sucesso no mercado, que no passado ano de 2014 obteve 2.324.274€ de rendimento em 

caixa líquida das atividades operacionais (Algarve C. d., 2014).  

Contudo, consideramos necessário ter em conta os fatores que conduzem as 

variáveis propostas para investigação tal como, a presença de fatores externos e internos 

que influenciam e favorecem a criatividade, o desenvolvimento de novos processos de 

inovação e de novos produtos (Alves, Saur, Marques, & Marques, 2007). Isto porque a 

análise de fatores externos à empresa detêm uma importância substancial ao influenciar 

o ambiente e clima organizacional, e até as práticas internas (Paula, 2011). Hoje em dia, 

com o aumento da concorrência, a adaptação e a flexibilidade organizacional é um 

requisito que permite à organização ocupar uma posição vanguardista ou pelo menos, 

acompanhar o ritmo incessante de mudanças tecnológicas e aumentar a sua vantagem 

competitiva. Tal como é, a presença de capacidades criativas que possibilitem à 

organização a habilidade de gerar inovações e a presença de um ambiente institucional 

favorável (Alves, Saur, Marques, & Marques, 2007; Fuck & Vilha, 2012).  

Ainda, a geração de novas tecnologias e de inovação tecnológica por parte das 

organizações transformam-se numa vantagem muito competitiva ao cunharem a sua 

importância através do desenvolvimento de produtos e/ou processos inovadores. Neste 

sentido, a cooperação com outras empresas seria algo relevante ao olharmos para esta 
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como uma parceria estratégica que visa o crescimento organizacional e económico dos 

parceiros envolvidos. Esta cooperação entre empresas é um sinónimo de ganhos para os 

intervenientes, que na entreajuda encontram mais recursos e competências ao apoiarem-

se mutuamente na criação de soluções criativas e na gestão dos riscos inerentes às 

tomadas de decisão sobre a inovação (Alves, Saur, Marques, & Marques, 2007). Contudo, 

foi possível concluir que a CONSUL não atua em cooperação com outras empresas em 

termos de partilha de riscos e ideias sendo responsável pelo seu próprio desenvolvimento 

e inovação. Isto deve-se ao facto da sua consagrada posição no mercado nacional e 

independência financeira e de gestão que aliada à antiguidade de funcionamento traduz a 

empresa num sistema organizacional familiar e fechado.   

Ainda assim, tendo em conta a forma como a caracterizamos, a CONSUL é atenta 

no que concerne ao envolvimento dos colaboradores na geração e aceitação de novas 

ideias, tratando o processo de difusão de inovação de forma simples, percecionando-os 

como elementos preponderantes para o sucesso deste processo. Tem por isso em atenção, 

a quantidade e a qualidade dos recursos humanos envolvidos no processo – 

nomeadamente no departamento de Produção - considerado fundamental para o sucesso 

das mesmas ideias.  

No entanto, o baixo nível de qualificações académicas da maioria dos 

colaboradores bem como a falta de ‘sangue novo’, de pessoal mais jovem e qualificado, 

leva-nos a concluir que estes não são os membros mais ativos no estímulo e na geração 

de novas ideias mas que a sua abertura de aceitação e larga experiência profissional 

conduz a bom porto a implementação das mesmas.      
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É ainda preciso atentar que a CONSUL sendo uma PME apresenta alguns elementos 

constitutivos que justificam estas possíveis conclusões: detém uma estrutura leve e sem 

complexidade e um tipo de gestão centralizada pela qual são responsáveis os sócios 

administrativos tal como, a presença de um ambiente informal e próximo entre os 

membros. A ausência de planeamento especialmente a longo prazo e a falta de utilização 

de recursos importantes na organização como o marketing, recursos humanos ou 

departamento de pesquisa, por exemplo, faz com que as práticas que induzem processos 

de mudança na organização sejam cruciais para a criação de mecanismos internos. 

Mecanismos esses, que visam facilitar a incorporação de inovação e criar condições 

favoráveis para o aumento da capacidade de competir com outras demais empresas do 

mercado (Brito & Cândido, 2003). 

Tendo em conta a constituição de uma PME como a CONSUL é preocupante como a 

falta de recursos pode deteriorar ou mesmo impedir a consolidação dos processos de 

inovação. Não obstante, podemos avaliar a CONSUL como uma empresa que faz uso das 

relações e das redes de contacto como uma forma de obter recursos, neste caso 

tecnológicos, conhecimentos ou outros, de forma pouco dispendiosa e que de outra 

maneira estaria altamente restringida. Deste modo, tal como salientamos as boas relações 

interpessoais entre membros da organização como forma de desenvolvimento e de 

crescimento organizacional (centrando o sistema social num objetivo comum), é de 

salientar igualmente o papel que as relações desempenham como um meio de difusão de 

inovações (Lima, Rodrigues, & Maccari, 2007).  

Após a análise dos elementos metodológicos consideramos pertinente 

compreender de que forma surgem as inovações de produto quer sejam incrementais ou 

radicais como especificamos anteriormente no Capítulo III. Na verdade, não são 
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realizadas pesquisas de mercado ou investidos recursos em pesquisa e desenvolvimento 

já que, segundo a empresa este processo é reivindicado pelos mesmos de outra forma. As 

ideias acabam por surgir a partir de sugestões, críticas e informações que vão sendo 

propostas em reuniões informais de troca de pareceres entre membros e dirigentes. As 

relações pessoais e a comunicação entre membros da organização especialmente tratando-

se de uma PME representa um papel crucial no desenvolvimento de novas diligências, 

nomeadamente no processo de geração e difusão de inovação. (Rogers, 1983; Brito & 

Cândido, 2003). É deste modo, que podemos efetivamente constatar que as boas relações 

entre colaboradores permite a aceitação sem entraves da geração e do desenvolvimento 

de novas ideias assim como, da adequação do processo de difusão de inovação. No 

entanto, para os colaboradores a função que desempenharia o departamento de Pesquisa 

e Desenvolvimento (P&D) – e que neste caso é desempenhado por todo o sistema social 

– é de alta importância (93%), talvez por ser a engrenagem responsável pelas novas ideias 

e inovações tal como é para os ganhos em vantagem competitiva no mercado. Ao inovar 

as empresas tentam estabelecer uma posição de distinção onde pelo contrário quem não 

inova, estagna esmorecendo o negócio (Fuck & Vilha, 2012). 

Mais, pela importância dada aos atores de relevo que gravitam em volta da empresa e que 

sem eles a inovação não se difundiria, com base em autores citados para o propósito de 

investigação podemos considerar a CONSUL como detentora de um sistema de difusão 

mais descentralizado já que são visíveis na organização elementos característicos desse 

sistema. A introdução de novas ideias são da responsabilidade do topo da hierarquia, de 

profissionais non-experts mas levadas a cabo através da experimentação e aceitação pelos 

seus membros como um sistema conjunto. Esta partilha de tomada de decisão e sensação 

de controlo aliada ao technology pull como resposta a uma necessidade de mercado fazem 
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com que a CONSUL se identifique mais com um tipo de sistema (Godinho, 2007; 

Rodrigues, Neves, & Godinho, 2003).  

Ainda, reforçar a importância da comunicação e das relações interpessoais como 

o principal recurso e meio de disseminação de aprendizagem entre os indivíduos de uma 

organização tal como o é para a CONSUL, reforçamos na mesma medida as organizações 

como um campo de difusão de aprendizagem através do qual todos contribuem e 

aprendem sendo mediados pelas suas próprias relações comunicacionais e interpessoais 

(Lima, Rodrigues, & Maccari, 2007).   
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CAPÍTULO VIII – CONCLUSÕES 

 

6.1. Conclusões retiradas   

            A presente investigação permitiu analisar a inovação e o processo de difusão de 

inovação tendo em conta a perspetiva dos colaboradores de uma empresa parceira para 

fins de investigação – a Conserveira do Sul. Neste estudo de caso foi-nos possível retirar 

algumas conclusões tendo em conta os nossos objetivos iniciais e as possibilidades de 

resposta presentes em inquérito.  

Podemos então considerar a Conserveira do Sul como uma empresa moderadamente 

inovadora perante a criação anual e recorrente de novos produtos ou a introdução de 

novos processos de trabalho que visam facilitar e fomentar a performance e a 

produtividade, considerando a inovação um objetivo tangível e regularmente 

implementado pela organização (Alencar, 1995; Correa, Morales, & Pozo, 2007; Jiménez 

& Valle, 2011).  

           No sentido de prosseguir com a inovação surge o processo de difusão de inovação, 

que direcionado a todos os membros do sistema social constitui o meio de aprendizagem 

dos elementos de inovação que visam ser implementados – pelo que, analisámos o 

processo e concluímos que a informalidade que o caracteriza tal como, todo o processo 

de comunicação inerente acabou por ser referenciado pelos inquiridos como um processo 

adequado à realidade organizacional e não constitutivo de impedimentos à 

implementação de inovações pela organização.  

           O objetivo da análise sociodemográfica de variáveis como a idade, o género, as 

habilitações literárias e a profissão focalizou-se essencialmente para diagnóstico da 

realidade organizacional e das relações interpessoais que a definem que nos permitiu 



Filipa Silva      “A inovação e o processo de difusão: estudo de caso de uma empresa do setor das pescas” 

37 
 

caracterizar a organização como um sistema estruturado e informal, onde se destacam as 

relações interpessoais.     

 Embora, estejamos perante uma organização (PME) com um índice de inovações 

considerado adequado tal como o processo de difusão de inovação, tendo em conta os 

recursos disponíveis e a realidade organizacional da empresa sob investigação, a 

necessidade de adaptação é constante tal como é, a necessidade de inovar. Nesse sentido, 

é de salientar a falta de mão-de-obra qualificada como um dos principais recursos 

organizacionais que enfraquecem a geração de novas ideias. Por outro lado, destaca-se 

como mais-valia para a organização a existência de fortes relações interpessoais que se 

foram constituindo como uma preciosa base de cooperação, entreajuda e difusão de 

inovação entre membros (Alves, Saur, Marques, & Marques, 2007; Lima, Rodrigues, & 

Maccari, 2007). 

6.3. Limitações 

Como limitações para o nosso estudo verificámos que o facto de a amostra ser constituída 

na sua maioria por pessoas com mais de 46 anos de idade, com poucas habilitações 

literárias e inseridas no departamento de operacionalização fabril poderá ter constituído 

uma generalização da amostra e ocultado dados importantes para a investigação.  

Ainda, limitou a nossa investigação os inquéritos por questionário em falta, que por algum 

motivo, não chegaram até nós apesar da aceitação e da disponibilidade demonstrada pela 

empresa quando foi questionada a parceria com o nosso estudo. Não obstante, também a 

complexidade linguística e operacional do inquérito por questionário aplicado pode ter 

limitado a capacidade de resposta dos colaboradores a algumas questões propostas.    
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6.4. Diretivas futuras  

Futuramente, a investigação pressupõe uma pesquisa mais aprofundada através do estudo 

de diversos processos, diretivas e regulamentos da empresa bem como, um estudo mais 

aprofundado das estruturas departamentais que a compõem, após verificar que a nossa 

investigação se centrou essencialmente em apenas um deles. Ainda, a estruturação de um 

questionário com indicadores adequados, relevantes e objetivos que permitam uma 

mensuração fiável. Em 2004 a OECD utilizou para um estudo de inovação 20 indicadores, 

mais 3 do que o questionário realizado em 2001 que por sua vez, foi suficiente para 

Portugal sair de uma posição desfavorável para uma posição de forte recuperação (OECD, 

2015) – e ainda, a construção de quadros analíticos apropriados com objetivos 

diferenciados (Godinho, 2007).  
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ANEXO 1 – INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

 

Inquérito por Questionário 

O presente questionário faz parte de um projeto de dissertação de mestrado em Gestão de 

Recursos Humanos ministrado pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), que 

versará sobre o desenvolvimento e impacto das inovações na empresa CONSUL e 

respetivo processo de difusão. Almejamos, com o estudo agora levado a cabo, explorar e 

analisar criticamente a forma como são geridos estes processos por parte dos seus 

respetivos membros.  

Os dados pessoais de identificação dos participantes, ora recolhidos, serão apenas 

utilizados para efeitos analíticos, comprometendo-se o autor a não os divulgar ou difundir 

por qualquer meio. 

Agradecemos antecipadamente a sua colaboração no preenchimento do questionário que 

se segue. 

 

PARTE I 

1. Idade 

 

18-25anos 

 

26-45anos 

 

46-65anos 

 

+ 65anos 

    

 

2. Género 

 

Masculino 

 

Feminino 

  

 

3. Habilitações Académicas  

 

Primária 

 

Básico 

 

Secundário 

 

Ensino Superior 

    

 

4. Profissão 
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PARTE II 

 

5. Considera a CONSUL uma empresa inovadora? – Criadora de novos produtos 

(bens e/ou serviços), novos processos e métodos de trabalhos; 

 

 

Sim 

 

Não 

  

 

5.1. Entre 2013 e 2015 a empresa introduziu algum produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente aperfeiçoado para o mercado nacional? 

 

 

Sim 

 

Não 

  

 

Se respondeu Não, passe para a questão n.º 6 

 

 

5.3. Descreva brevemente o principal produto (bem ou serviço) novo ou 

substancialmente aperfeiçoado, lançado pela empresa no mercado entre 2013 e 2015.  

 

 

 

 

 

 

5.4. Este produto é: 

 

Novo para a empresa, mas já existente no 

mercado nacional  
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Completamente novo para a empresa 
 

Novo para o mercado nacional, mas já 

existente no mercado mundial  

Novo para o mercado mundial 
 

 

5.5. Em termos técnicos, este produto é: 

 

Aprimoramento de um produto já 

existente  

Completamente novo para a empresa 
 

 

 

5.6. Quem desenvolveu esta inovação? 

 

Principalmente a empresa 
 

Principalmente a empresa em parceria 

com outras empresas ou institutos  

Principalmente outras empresas ou 

institutos  

 

 

PROJETOS INCOMPLETOS OU ABANDONADOS 

 

6. No final de 2014 a empresa tinha algum projeto ainda incompleto para 

desenvolver ou introduzir, produto ou processo, novo ou aprimorado? 

 

 

Sim 

 

Não 
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6.1. Durante o período entre 2013 e 2015 a empresa realizou algum projeto ou 

introduziu algum produto ou processo, novo ou aprimorado, mas que foi abandonado?  

 

 

Sim 

 

Não  

  

  

 

ATIVIDADES INOVADORAS 

 

Atividades inovadoras - são atividades representativas dos esforços da empresa 

voltados para a melhoria do seu acervo tecnológico e, consequentemente, para o 

desenvolvimento e implementação de produtos (bens ou serviços) ou processos novos 

ou significativamente aperfeiçoados. 

 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) - Compreende o trabalho criativo, empreendido 

de forma sistemática, com o objetivo de aumentar o acervo de conhecimentos e o uso 

destes conhecimentos para desenvolver novas aplicações, tais como produtos ou 

processos novos ou substancialmente aprimorados. O desenho, a construção e o teste de 

protótipos e de instalações piloto constituem muitas vezes a fase mais importante das 

atividades de P&D. Inclui também o desenvolvimento de software, desde que este 

envolva um avanço tecnológico ou científico. 

 

7. Qual a importância da atividade de P&D realizada entre 2013 e 2015?  

 

Baixa Média Alta Não desenvolveu 
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7.1. Descreva uma atividade de P&D realizada entre 2013 e 2015?  

 

 

 

7.2. Indique a importância dos impactos das inovações de produto, bem ou serviço, 

implementadas durante o período entre 2013 e 2015. 

 

 

Impactos 

 

Importância 

 Alta Média Baixa Não 

relevante 

Produto:  

 

1. Melhorou a qualidade 

dos bens ou serviços 

 

2. Aumentou a gama de 

bens ou serviços 

disponíveis 

 

3. Aumentou a capacidade 

de produção ou 

prestação de serviços 

 

4. Aumentou a 

flexibilidade da 

produção ou da 

prestação de serviços 

 

5. Reduziu os custos de 

produção ou prestação 

de serviços  

 

6. Reduziu os custos do 

trabalho 

 

7. Reduziu os custos de 

matérias-primas  

 

8. Reduziu o consumo de 

energia 

 

9. Reduziu o consumo de 

água 

    



Filipa Silva      “A inovação e o processo de difusão: estudo de caso de uma empresa do setor das pescas” 

48 
 

 

 

 

Mercado:  

 

10. Permitiu manter a 

participação da empresa 

no mercado 

 

11. Ampliou a participação 

da empresa no mercado 

 

12. Permitiu a abertura a 

novos mercados 

 

    

Processos: 

 

13. Permitiu reduzir o 

impacto sobre o meio 

ambiente 

 

14. Permitiu controlar 

aspetos ligados à saúde e 

segurança 

 

15. Enquadramento em 

regulações e normas 

padrão relativas 

ao mercado interno ou 

externo 

    

 

 

 

PROCESSO DE DIFUSÃO DE INOVAÇÕES 

 

Difusão: Este processo de difusão de inovação caracteriza-se pela forma como uma 

inovação é comunicada através de certos canais durante um período de tempo entre 

membros pertencentes ao mesmo sistema social.  

PROBLEMAS E OBSTÁCULOS À INOVAÇÃO 

8.  Relativamente à aceitação de inovações (produtos, bens, processos de trabalho), 

considera adequado o processo de difusão das mesmas? 
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Sim 

 

Não  

  

 

(Caso tenha respondido Sim, passe para a questão nº 9.) 

 

8.1. Porquê?  

 

Existência de barreiras de comunicação  

 

 

Falta de acompanhamento  

 

 

Outros (identifique)    

 

- Se desenvolveu algum projeto entre 2013 e 2015 

9. No período entre 2013 e 2015 a empresa encontrou dificuldades ou obstáculos que 

possam ter tornado mais lenta a implementação de determinados projetos ou que os 

tenha inviabilizado? 

 

 

Sim 

 

Não  

  

 

 

 

(Caso tenha respondido Não, passe para a questão n.º 10) 

 

9.1. Qual das razões, listadas a seguir, justifica o fato da empresa não ter realizado 

nenhuma atividade inovadora durante o período entre 2013 e 2015? 
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Não necessitou, devido às inovações 

prévias 

 

 

Não necessitou, devido às condições de 

mercado 

 

 

Outros fatores impediram o 

desenvolvimento, implementação de 

inovação 

 

 

9.2. Assinale a importância dos fatores que prejudicaram atividades inovadoras na 

empresa: 

 

Factores Importância 

 Alta Média Baixa Não 

relevante 

 

1. Riscos económicos 

excessivos 

 

2.  Falta de pessoal 

qualificado 

 

3. Dificuldade para se 

adequar a padrões, 

normas e 

regulamentações 

 

4. Falta de informação sobre 

mercados 

 

5. Escassez de serviços 

técnicos externos 

adequados 

 

 

6. Falta de informação sobre 

tecnologia 

 

7. Fraca resposta dos 

consumidores quanto a 

novos productos 
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8. Rigidez organizacional 

 

9. Escassas possibilidades 

de cooperação com outras 

empresas/instituições 

 

 

 

 

 

 

10. Considera a inovação um fator crucial para o desenvolvimento organizacional e 

competitividade económica? 

 

 

Sim 

 

Não  

  

 

 

 

FIM. 

 

MUITO OBRIGADO pela colaboração e atenção despendida! 

 

  

 

 

 


