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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo central discutir a comunicação como indutora da 

cultura de inovação nas micro e pequenas empresas (MPES) do segmento de 

alimentação fora do lar do município de Bauru. Para tanto, apropriou-se de uma 

metodologia utilizada pelo Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) do SEBRAE, 

denominada Radar de Inovação, conjuntamente com a pesquisa bibliográfica. Realizado 

o levantamento teórico e posterior análise dos resultados do Radar da Inovação referente 

a uma de suas dimensões, qual seja, dimensão Ambiência Inovadora, identificou-se a 

proposição de ações que pudessem trazer avanços ao desenvolvimento de um ambiente 

inovativo, dada a percepção da comunicação como indutora e protagonista desse 

ambiente. De acordo com os resultados obtidos, percebe-se que as empresas evoluem 

paulatinamente em relação à inovação, visto que a mesma não é algo instantâneo, mas 

construída de forma gradual e sistêmica, portanto foi possível identificar que processos 

comunicacionais deliberativos e planejados são essenciais nessa construção. 

 

Palavras-chave: inovação. comunicação. ambiência inovadora. micro e pequenas 

empresas.  setor de alimentação fora do lar.  

 

INTRODUÇÃO 

As micro e pequenas empresas (MPEs) brasileiras têm grande importância para a 

economia brasileira, e atualmente representam grande parte da geração de riquezas, 

sobretudo porque, de todas as empresas nacionais, mais de 93% são de pequeno porte e 

geram 52% dos empregos diretos (SEBRAE, 2014). E, mesmo evidenciada sua 

importância para o país, reconhece-se a escassez de produção científica na área 
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(BIGATON; POLO; ESCRIVÃO FILHO,  2007). A necessidade por mais pesquisas 

pode ser justificada pela alta taxa de mortalidade das MPEs, que em 2007 foi de, 24,4% 

(SEBRAE, 2013), e as três principais maiores causas de falências foram: 1) Falta de 

planejamento prévio; 2) Problemas na gestão empresarial e 3) Falta de comportamento 

empreendedor (SEBRAE-SP, 2014). Sobre esse aspecto é importante ressaltar a 

inovação, tida como um dos principais enfoques ligados ao comportamento 

empreendedor e uma das competências importantes que podem apoiar as MPEs na 

superação das suas dificuldades.  

Dessa forma, o objetivo central deste artigo é identificar de que maneira a comunicação 

pode ser trabalhada como impulsionadora da cultura de inovação das MPEs do 

segmento de alimentação fora do lar do Município de Bauru.  

Para tanto, aplicou-se a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, baseada em 

uma metodologia desenvolvida pelo Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) 

criado pelo Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em parceria 

com o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico (CNPq), 

denominada Radar de Inovação. O Radar de Inovação é composto por 13 dimensões 

avaliativas e, dentre elas, buscou-se analisar a Dimensão Ambiência Inovação pelo seu 

alinhamento com a comunicação.  O ALI é um programa que visa auxiliar as Micro e 

Pequenas Empresas a desenvolver e gerir ações de inovadoras, conscientizando-as sobre 

sua importância para sobrevivência, diferenciação, aumento de competitividade e 

destaque em relação à concorrência, e perpetuação no mercado (BACHMANN & 

ASSOCIADOS, 2014).  A amostra da pesquisa é composta por em 16 empresas do setor 

de alimentação fora do lar, de Bauru/SP. Aos resultados obtidos na dimensão 

Ambiência Inovadora, foi possível correlacionar as referências sobre comunicação e 

inovação para a proposição de ações que culminassem na evolução dessa ambiência. 

Sobre sua estrutura, o artigo busca, primeiramente, expor o contexto do setor de 

Alimentação Fora do Lar no Brasil e apresentar a revisão da literatura relacionada à 

inovação e comunicação nas empresas. Posteriormente são apresentados os 

procedimentos metodológicos, a análise e discussão dos dados obtidos, destacando a 

dimensão Ambiência Inovadora e as ações propostas e desenvolvidas pelas empresas 

acompanhadas. 
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Contexto das MPEs do Setor de Alimentação Fora Do Lar: Desafios 

Comunicacionais e Inovativos  

 

O setor de serviços de alimentação fora do lar (Food Service) é representado pelos 

estabelecimentos que distribuem produtos alimentícios ou preparam refeições para o 

consumo fora da residência dos consumidores. De acordo com o relatório de Índice de 

Desempenho Foodservice 2015, do Instituto Food Service Brasil (IFB, 2015), avalia-se 

que 23% da das empresas do segmento está voltada para restaurantes comerciais e por 

volta de 15% são padarias. Os outros 18% são representados por lanchonetes e fast food. 

Referente ao mercado interno brasileiro, o avanço da urbanização e a correria da vida 

moderna alteraram de maneira substancial os hábitos de consumo alimentar. Tais 

mudanças estão relacionadas ao aumento da população urbana, do indicador de 

escolaridade, do poder de compra, das mulheres no mercado de trabalho, do 

envelhecimento da população, de mais pessoas estarem morando sozinho, diminuição 

da quantidade média de habitantes por residência, entre outros, modificando diretamente 

às percepções e, consequentemente, as preferências e as escolhas do que será consumido 

(SEBRAE-MS, 2016). Paralelamente a essa mudança de hábitos de consumo houve 

também melhorias nos locais de consumo, nos quais as refeições fora de casa passaram 

a ter maior relevância na vida das pessoas. 

De acordo com dados da última pesquisa lançada sobre orçamento familiar (POF) 

desenvolvida pelo IBGE, são consumidas fora do lar mais de 1/4 das refeições no 

Brasil, número supera 1/3 nos grandes centros urbanos. Tais indicadores demonstram o 

potencial de crescimento do setor para o mercado, e como ele é promissor quando se 

compara à realidade dos EUA, país onde o segmento representa mais de 60% das 

refeições. Nos últimos dez anos, os setores ligados a Alimentação Fora do Lar (Food 

Service) cresceram 292,3% (AFL, [201?]). 

Para aproveitar e dar continuidade ao crescimento deste setor, a inovação aparece como 

essencial, ela pode constituir-se como fator de sobrevivência, de diferenciação de 

mercado, criação e aproveitamento de oportunidades, porém, para que isso ocorra, é 

imprescindível que haja uma cultura de inovação nessas empresas e promoção de 

aprendizado organizacional, processos dos quais a comunicação pode ser considerada 
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uma competência indutora de comportamentos e condutas inovativas, além de facilitar a 

criação de ambientes dialógicos, de interatividade e trocas de conhecimentos, 

experiências que podem constituir em uma ambiência inovadora para as MPEs. 

Adicionalmente, a aprendizagem tão importante à inovação e crucial para a constituição 

de uma ambiência inovadora pode estar te atrelada à capacidade comunicativa de uma 

organização.  

 

Comunicação Como Indutora da Inovação Nas MPEs 

 

O conceito de inovação vem sendo desenvolvido ao longo dos tempos, e de acordo com 

Schumpeter (1982 apud SACRAMENTO; TEIXEIRA, 2014), a inovação tem como 

característica crucial a capacidade de proporcionar crescimento econômico e diferencial 

competitivo. Para o autor a inovação é um item essencial para impulsionar crescimento 

econômico, e é quantificável e tangível. 

Segundo o Manual Oslo (OCDE, 2005, p. 55) inovação como é “a implementação de 

um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, 

ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de 

negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas”. 

Já para Senger et al. (2006), as inovações têm sido a nova moeda na feroz competição 

global por novos mercados. Inovar, nesse contexto, é sair na frente, criando 

oportunidades de crescimento frente ao mercado competitivo, no qual sobrevivem os 

empreendimentos que criam algo novo para conquistar clientes com seus produtos ou 

serviços. 

Nota-se que o conceito de inovação vem sendo ampliado desde Schumpeter, no qual era 

ligado ao crescimento econômico quantificável e tangível, e passa agora a considerar 

aspectos intangíveis e imateriais, como cultura organizacional e relacionamento com 

clientes. Esses aspectos são evidenciados no estudo de Prazeres (2014, p.165), em que a 

inovação está além de processos administrativos, e consiste também na capacidade de 

agregar novos canais de relacionamento.  

A relação com os empregados, fornecedores e clientes surge como algo fundamental 

para o desenvolvimento dos pequenos empreendimentos, sobretudo porque desse 

relacionamento podem resultar ideais que incentivem mudanças positivas nos produtos 

e serviços oferecidos. Isso porque ao se relacionarem com os clientes e outros públicos, 
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uma empresa pode criar espaços para captura de informações relevantes sobre diferentes 

aspectos internos e externos a ela facilitando a aquisição de conhecimentos e, 

consequentemente, a inovação. Além disso, o relacionamento com os públicos torna-se 

essencial para o fortalecimento dessas empresas, pois através do diálogo é possível 

notar e consertar falhas, perceber tendências, aproveitar ideias, aprender e até mesmo 

co-criar com os mesmos. Nesse relacionamento, por meio da comunicação, também 

pode-se desenvolver o processo de aprendizado que corrobora com a efetivação de 

inovações. 

Desse modo, de acordo com Scherer e Carlomagno (2009), inovação nos 

relacionamentos estabelecidos entre empresas e seus públicos significa a junção de uma 

melhor comunicação entre consumidor e parceiros, visando o oferecimento de soluções 

mais competitivas, estabelecendo integração melhor entre os consumidores e as novas 

possibilidades. 

Não só a comunicação com os clientes é essencial para o processo de inovação, mas a 

comunicação em todos os âmbitos da empresa - como apontam Graham; Saunders e 

Piercy (2001, p. 339). Segundo os autores, para que haja inovação na empresa, são 

necessárias três condições básicas: 1) Proximidade com os consumidores, a fim de 

entender suas necessidades e desejos; 2) Comunicações funcionais cruzadas, ou seja, ter 

um fluxo comunicacional eficiente, que permeie todas as áreas da organização; e 3) 

Grupo de trabalho multifuncional, que resulta em sucesso, ao invés de indivíduos 

isolados. 

Manter um canal aberto para o diálogo com os consumidores é fundamental, mas de 

igual importância é que a comunicação seja compreendida como competência essencial 

e vital para o desenvolvimento da empresa, contando com fluxos eficientes que 

mantenham os indivíduos envolvidos e engajados, propiciando o surgimento de uma 

ambiência inovadora. 

Vale ressaltar que a inovação não surge do zero, ela ocorre processualmente e depende 

da capacidade da empresa gerenciar seus processos comunicacionais a fim de promover 

aprendizado e cultura de inovação. Ou seja, é preciso que o processo inovativo se 

constitua de forma organizada e deliberada, instituído como um objetivo comum aos 

integrantes da organização, objetivo este que só pode ser estabelecido por meio da 

comunicação. 
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Para Cajazeira e Cardoso (2010, p. 269), a comunicação sempre desempenhou papel 

central na inovação. Porém, o aumento da complexidade das relações internas e externas 

das organizações, e dos indivíduos entre si, combinado à crescente demanda 

competitiva por inovação, lança desafios inéditos sobre a forma de pensar e atuar na 

comunicação. 

Diante desses desafios, ainda mais quando se trata da comunicação nas MPEs, é 

relevante refletir sobre a questão da cultura organizacional, e em como promover uma 

cultura de aprendizado e inovação através da comunicação. 

A cultura de inovação está muito ligada a um ambiente propício para que ela se 

desenvolva, ou seja, ao desenvolvimento de uma ambiência inovadora.  Esse ambiente 

deve apresentar fluxos comunicacionais organizados entre gestores e empregados para o 

surgimento de novas ideais e melhoria contínua; relacionamento com entidades de 

apoio, bem como com clientes, concorrentes, fornecedores e parceiros de negócio, para 

aquisição de informação, tecnologia e geração de conhecimento e inovação. 

Uma das formas de desenvolver uma ambiência inovadora em que a comunicação é 

protagonista, pode ser encontrada no Programa Agentes Locais de Inovação (ALI), 

criado pelo Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em parceria 

com o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico (CNPq). O ALI é 

um programa que visa auxiliar as Micro e Pequenas Empresas a desenvolver e gerir 

ações de inovadoras, conscientizando-as sobre sua importância para sobrevivência, 

diferenciação, aumento de competitividade e destaque em relação à concorrência, e 

perpetuação no mercado. Os Agentes Locais de Inovação, como são chamados os 

bolsistas ligados ao Programa, utilizam-se de diversos instrumentos de apoio para 

diagnosticar a inovação nas MPEs atendidas pelo programa. Dentre eles, destaca-se o 

Radar de Inovação, um instrumento que tem como objetivo avaliar o grau geral de 

Inovação de uma empresa (BACHMANN & ASSOCIADOS, 2014). 

 

Dimensão Ambiência Inovadora Na Perspectiva do Radar da Inovação 

 

O Radar da Inovação é uma metodologia utilizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) no Programa Agentes Locais de Inovação 

(ALI). Essa metodologia é composta por 13 dimensões (Oferta; Plataforma; Marca; 

Clientes; Soluções; Relacionamento; Agregação de Valor; Processos; Organização; 
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Cadeia de Fornecimento; Presença; Rede; e Ambiência Inovadora) que são avaliadas 

pelos ALIs
4
 por meio de um formulário composto por questões que visam identificar em 

cada dimensão o grau de inovação das empresas. Às perguntas ou questões relativas a 

cada dimensão atribuem-se conceitos quantitativos (escores): 0 -1 – ausência de 

inovação;  2 – 3 - inovação incipiente; 4 - 5 - inovação presente. O Radar de Inovação 

resulta em um gráfico, conforme apresentado na figura 1.  

 

Figura 1: Radar de Inovação 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bachmann & Associados  (2014) 

 

Dentre as 13 dimensões constituintes do Radar da Inovação, a Ambiência inovadora 

refere-se aos esforços da empresa em buscar conhecimento em fontes externas 

(entidades de apoio como SEBRAE e sistema S em geral, consultorias, universidades, 

empresas juniores etc); se a empresa sistematicamente busca novas informações e 

tecnologias em eventos (seminários, congressos, feiras etc); se tem por prática buscar 

conhecimentos ou tecnologias junto a fornecedores, concorrentes e clientes; e se possui 

um sistema formal para coleta de sugestões de seus colaboradores. Essa metodologia é 

aplicada em ciclos (radares) de 0 a 5 (BACHMANN & ASSOCIADOS, 2014). 

                                                 
4
 Os ALIs são bolsistas do CNPq/SEBRAE que atuam junto às MPEs. Cada ALI atende em média 50 

MPEs de determinada região.   

Para saber mais consulte: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/agentes-locais-de-

inovacao-receba-o-sebrae-na-sua-empresa,8f51d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD.  

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/agentes-locais-de-inovacao-receba-o-sebrae-na-sua-empresa,8f51d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/agentes-locais-de-inovacao-receba-o-sebrae-na-sua-empresa,8f51d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD
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Em todas as atividades referentes ao desenvolvimento de uma ambiência inovadora, 

nota-se a essencialidade da comunicação, pois não seria possível buscar e desenvolver 

conhecimento internamente ou externamente sem o protagonismo de processos 

comunicacionais fluidos, intencionais e dinâmicos.  

Para além de seu ambiente interno, a empresa pode valer-se da busca de conhecimento 

através de cursos, palestras nas entidades de apoio, auxílio de consultorias e recorrendo 

ao trabalho com universidades. Trabalhar a relação com empregados, fornecedores e 

clientes é outro fator que contribui para o desenvolvimento de uma ambiência 

inovadora. Enxergar o colaborador não como uma ameaça, mas como referência para 

melhorias; comunicar-se com clientes e fornecedores de modo que tragam informações 

estratégicas para aperfeiçoamento da gestão da empresa, o que pode ser realizado via 

gestão de cadastro de clientes, CRM, redes sociais e treinamento dos colaboradores 

buscando excelência de atendimento. Outras ações possíveis referem-se a participar de 

eventos para obtenção de informações, tecnologias, percepção de tendências e formação 

de networking, e também divulgar a participação em tais eventos, mostrando ao público 

sua preocupação em estar atualizado e oferecer sempre algo novo. Buscar parcerias com 

outras empresas para desenvolvimento e fortalecimento mútuo perante o mercado. E 

principalmente, ter em sua rotina o estímulo ao aprendizado e novas ideias, seja por 

meio de reuniões curtas para revisão de situações e sugestões de melhorias, capacitação 

regular dos funcionários para que cada vez mais busquem aprendizado e 

desenvolvimento pessoal, mural de ideias, bonificações por ações sugeridas que 

geraram retorno positivo, entre outros.  

É essencial que uma cultura de aprendizado e inovação seja desenvolvida dentro da 

empresa, de modo que os funcionários entendam a essência da empresa da qual fazem 

parte, saibam sua missão e visão de futuro, e se sintam seguros e dar sugestões que 

possam promover mudanças positivas, buscando melhoria tanto individual quanto 

coletivamente para a organização. 

 

Metodologia 

 

A metodologia de pesquisa utilizada para a construção deste artigo foi a pesquisa 

bibliográfica, com fins exploratórios, buscando “[...] proporcionar maiores informações 

sobre determinado assuntos” (ANDRADE, 2001, p.124), principalmente sobre os 
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termos destacados nas palavras-chave. Em complementaridade à pesquisa bibliográfica, 

foi realizada pesquisa de documental, com objetivos quantitativos e qualitativos em 

relação às empresas componentes da amostra, formada por 16 micro e pequenas 

empresas, do setor alimentação for a do lar do município de Bauru.  

Por pesquisa documental entende-se como um método e técnica. “[...] método porque 

pressupõe o ângulo escolhido com base de uma investigação. Técnica porque é um 

recurso que complementa outras formas de obtenção de dados [...]”. Por isso, “as fontes 

da análise documental frequentemente são de origem secundária, ou seja, constituem 

conhecimento, dados e informação já reunidos ou organizados” (MOREIRA, 2011, p. 

272). Dessa forma, foram utilizados os dados obtidos através da aplicação do Radar da 

Inovação, especificamente dos ciclos 0 e 1, considerando a dimensão Ambiência 

Inovadora, além disso, foi destacado, por meio de acompanhamento direto e intensivo 

junto às empresas pesquisadas as ações propostas e implementadas pautadas pela 

metodologia do programa. 

 

Discussão dos Resultados 

 

Partindo do grupo de empresas analisadas, pertencentes ao segmento de alimentação 

fora do lar, foram coletadas informações relativas a todas as dimensões do radar para 

que fosse possível ter uma visão geral de como as dimensões foram trabalhadas, em 

menor ou maior grau, considerando os ciclos 0 e 1, o que está representado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Visão Geral de Todas as Dimensões dos Ciclos 0 e 1 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observado o gráfico 1 com todas as dimensões é possível notar que, em maior ou menor 

grau, todas obtiveram aumento em suas pontuações. Porém, em relação à Ambiência 

Inovadora, o aumento foi de 0,2, como será possível notar com maior clareza no gráfico 

2. Tal fato não deve ser considerado como negativo, visto que a inovação não é algo 

instantâneo. E como apontado por Drucker (2001, p. 74), “[...] inovação não é um 

lampejo de genialidade, é trabalho duro, que deve ser organizado como uma parte 

regular de cada unidade dentro da empresa e de cada nível gerencial”, ou seja, inovar 

exige trabalho, organização, pesquisa e fluxos comunicacionais eficientes na gestão de 

uma organização.  

Além disso, o aumento de pontuação nas outras dimensões também pode ser 

relacionado aos impactos de passos mais curtos dados em relação à Ambiência 

Inovadora, pois todas as dimensões do Radar estão relacionadas, e o que se realiza na 

Ambiência Inovadora tem impacto dobrado no todo, pois é a única dimensão com peso 

2 no cálculo do Grau Geral de Inovação obtido com a metodologia. Assim, é preciso 

que essa ambiência seja aprimorada, para que processo inovativo se constitua de forma 

organizada e deliberada, instituído como um objetivo comum aos integrantes da 

organização, objetivo este que pode ser estabelecido por meio da comunicação. Após a 

explanação sobre a visão geral do Radar da Inovação dos ciclos 0 e 1, apresenta-se o 

gráfico 2 focado na dimensão Ambiência Inovadora. 

 

Gráfico 2 -  Médias da Dimensão Ambiência Inovadora dos Ciclos 0 e 1 

Fonte: elaborado pela autora 
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Por meio do desenvolvimento de Planos de Ação nas empresas do segmento de 

alimentação fora do lar, observa-se que do Radar 0 ao Radar 1, as empresas tiveram um 

aumento de 0,2 na média de ambiência inovadora, o que aparenta ser pouco, num 

primeiro momento, mas que não pode se dar de forma instantânea, visto que tal 

dimensões engloba seis questões, o que torna mais difícil a alteração de sua média geral. 

Outro fator a ser considerado é que qualquer avanço em Ambiência Inovadora produz 

impactos consideráveis no desenvolvimento das demais dimensões, pois estão 

interligadas. Relacionando o avanço dessa dimensão à compreensão e utilização da 

comunicação como possível promotora de inovação, é possível notar que todas as 

questões que a englobam dizem respeito a fluxos comunicacionais, sejam eles internos 

ou externos, sistematização de reuniões e busca de ideias e sugestões dos colaboradores; 

estabelecimento e gestão de relacionamento com clientes, fornecedores e concorrentes; 

busca de informação e conhecimentos em eventos, seminários ou com entidades de 

apoios e universidades, entre outros. 

Em relação às ações implementadas, alguns exemplos são o aproveitamento das 

entidades de apoio e consultorias, principalmente o SEBRAE contribuindo para 

aquisição de conhecimento em gestão empresarial e planejamento, contando ainda com 

consultorias em áreas específicas da gestão como: finanças; gestão de pessoas; 

marketing; gestão de processos e questões jurídicas relacionadas às MPEs. Ações como 

parcerias também foram elencadas, tanto com fornecedores como empresas de outros 

segmentos, e até mesmo com empresas concorrentes do mesmo segmento, em relações 

ganha-ganha, aumentando o impacto da divulgação e também aumento de vendas. 

Outras ações dizem respeito à busca de informações junto a fornecedores e clientes, e 

com esses últimos, principalmente através de análises de comentários em redes sociais e 

conversas informais face a face, anotando ou armazenando em banco de dados 

sugestões e críticas para posterior discussão com a equipe, correção de erros e melhorias 

de processos. 

Cabe destacar que a principal ação relacionada ao fomento dessa ambiência em relação 

à comunicação interna é o estabelecimento de reuniões periódicas com a equipe, a fim 

de colher sugestões, ideais, falar sobre erros e acertos, dar ideais sobre novas 

promoções, produtos e processos, entre outros assuntos pertinentes ao dia a dia de cada 

empresa. Dessas reuniões puderam surgir nova ações, sugeridas pela equipe nesse 
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momento de troca experiências e aprendizado. É importante ressaltar aqui a questão da 

deliberação e sistematização dessas reuniões, com periodicidade definida, pautas de 

orientação e registro do que foi tratado e definido, para possível recuperação e 

aproveitamento, auxiliando a tomada de decisões mais assertivas. Ainda em relação às 

reuniões, é possível vislumbrar sua importância na transformação de informação em 

conhecimento, pois, de acordo com Valentim (2008), a informação somente é 

transformada em conhecimento quando ela passa por um processo de (re)significação 

pelo sujeito.  Para que este processo de cognição tenha efeito ao sujeito e gere 

conhecimento pessoal e também no contexto organizacional, é necessário que haja 

espaços e momentos para a interação, a comunhão e o compartilhamento desta 

informação através da comunicação. Complementando as ideias de Valentim (2008), 

por meio da comunicação é possível sensibilizar os sujeitos da organização sobre a 

importância de socializarem seus conhecimentos e também gerar ambientes de interação 

e compartilhamento de experiências, vivências, crenças, valores e sentimentos, visando 

o desenvolvimento organizacional. 

De forma geral, durante o programa ALI foi possível acompanhar o dia a dia de 

aproximadamente 50 Pequenas Empresas, sendo 16 delas do setor de alimentação fora 

dor lar do município de Bauru – São Paulo, selecionadas para o desenvolvimento deste 

artigo. Paralelamente ao acompanhamento in loco, aplicação do Radar da Inovação e 

das pesquisas realizadas, foi possível notar a dificuldade dos empresários em 

compreender a necessidade de estabelecer diálogos, tanto internamente (entre gestores e 

funcionários) como externamente (com clientes, entidades de apoio, fornecedores e 

concorrentes) para o desenvolvimento de uma Ambiência Inovadora.  

Dessa forma, buscando sanar esse déficit foram propostas ações a que pudessem 

promover uma melhor compreensão sobre a importância de se estabelecer fluxos de 

comunicação de forma deliberada e planejada, promovendo melhorias na gestão da 

empresa e ampliando seu potencial inovativo, sempre com a consciência de que a 

inovação é um processo, e não um fim si. 

 

Considerações Finais 

 

O objetivo central deste artigo foi identificar de que maneira a comunicação poderia ser 

trabalhada para a promoção de uma Ambiência Inovadora, contribuindo para a 
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formação de uma cultura de inovação nas MPEs do segmento de alimentação for a do 

lar do município de Bauru, avaliando os resultados obtidos na dimensão Ambiência 

Inovadora do Radar da Inovação dos ciclos 0 e 1, considerando também aspectos 

qualitativos das ações implementadas. 

Ao analisar os dados e fazer as devidas conexões entre teoria e prática pode-se 

considerar que o objetivo foi alcançado, pois ao relacionar as questões referentes à 

comunicação e cultura de inovação nas MPEs percebe-se que tais fluxos de 

comunicação contribuem para o desenvolvimento de uma ambiência inovadora, propícia 

ao surgimento e gestão da inovação. 

Especificamente sobre os dados quantitativos, as empresas avaliadas apresentaram um 

grau de inovação considerado incipiente, de acordo com a metodologia utilizada, com 

gradativo crescimento na dimensão estudada, medida em que foram discutidas e 

implementadas as ações propostas. Contudo, como já exposto no artigo, não se pode 

esperar que a inovação se dê de forma instantânea e pontual, é preciso compreendê-la 

como uma construção processual, que deve ser organizada e fazer parte de cada unidade 

da empresa, demandando sensibilização de empresários e colaboradores para a 

sistematização de dados, conhecimentos e fluxos de comunicação eficientes na gestão 

da organização. Além disso, o estudo da dimensão Ambiência Inovadora junto a essas 

empresas foi fundamental para a compreensão de suas realidades, mostrando a 

necessidade de orientação para uma compreensão mais ampla inclusive do papel da 

comunicação para o fomento dessa ambiência.  

Em relação à pesquisa e o estudo bibliográfico necessário para a elaboração do presente 

artigo, é possível destacar um resultado positivo no que diz respeito ao atendimento 

prestado às empresas do programa ALI, e não apenas às consideradas neste trabalho, 

pois o conhecimento do referencial teórico proporciona maior entendimento sobre os 

conceitos estudados e melhor compreensão das dificuldades encontradas pelas MPEs na 

implentação das ações e obtenção de resultados relativos à inovação. 

Por fim, pode-se afirmar que através do Programa Agentes Locais  é possível orientar e 

estimular os empresários para o desenvolvimento de mudanças não apenas em produtos, 

processos, marketing ou gestão organizacional, mas também para atenção aos fluxos de 

comunicação, gerando melhores resultados. E espera-se ainda que o presente estudo 

possa servir como estímulo a novas pesquisas relativas à inovação e comunicação para o 

fomento de espaços inovativos e desenvolvimento das pequenas empresas brasileiras.  
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