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RESUMO

Este trabalho tem como tema o processo de difusão das Tecnologias da Informação 
(TIs) entre as micro e pequenas empresas.  O método utilizado foi o de um estudo 
de casos múltiplos entre as empresas que fazem parte do Arranjo Produtivo Local 
(APL) de confecções de Salvador, com o objetivo de identificar os fatores que
influenciam a decisão destas empresas a adotarem ou não a Tecnologia da
Informação e o seu grau de informatização, tomando como referência teórica os 
processos de difusão tecnológica associados aos fatores institucionais, industriais e 
organizacionais, a teoria neo-schumpeteriana que associa as inovações e os
avanços tecnológicos ao desenvolvimento das empresas e da economia como um 
todo e as políticas públicas associadas ao desenvolvimento e ao estímulo e difusão 
das inovações. Um segundo referencial adotado foi o das TIs enquanto tecnologias 
paradigmáticas ou revolucionárias, na medida em que podem transformar de forma 
significativa todos os aspectos da sociedade. Partindo do referencial teórico
utilizado, foi construído um modelo de análise que, através dos seus indicadores, 
deu origem ao questionário utilizado na pesquisa de campo de uma amostra de 16 
empresas, em um total de 98 que compõe o APL, atingindo a 16% desta população. 
A partir da análise dos dados coletados, este estudo concluiu que os três fatores 
considerados – institucional (principalmente em relação às políticas públicas),
industrial e organizacional –, estão ainda pouco explorados e/ou desenvolvidos e 
que as micro e pequenas empresas do APL de confecções de Salvador estão em 
uma fase muito inicial do uso das TIs. 

Palavras-chave: Inovação; Difusão; Tecnologia da informação; Micro e pequena 
empresa; Políticas públicas.
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ABSTRACT

This work’s theme is Information Technologies (IT’s) diffusion process within micro 
and small companies. The method used was that of multiple case studies within
companies which are part of the clothing Local Productive Arrangement (LPA) in
Salvador, with the aim of identifying factors influencing these companies’ decisions in 
adopting or not Information Technology and their degree of informatization with
reference to the theoretical frames of technological diffusion processes associated to 
institutional, industrial and organizational factors, to neo-schumpeterian theory which 
associates innovations and technological advances to the development of companies 
and economy as a whole, and to public policies associated to development and to 
innovation stimulus and diffusion. A second frame of reference adopted was that of 
the IT’s as paradigmatic or revolutionary technologies, in so far as they may
significantly transform all aspects of society. Starting from the theoretical framework 
adopted, an analytical model was devised which, through its indicators, originated the 
questionnaire used in the field work observation of 16 companies, out of the 98 which 
comprise the LPA, thus covering 16% of its population. On the basis of the collected 
data, the conclusion reached is that the three factors considered – institutional
(mainly with reference to public policies), industrial and organizational – have been 
only scarcely explored and/or developed, and micro and small companies of
Salvador’s clothing LPA are in a very initial stage in terms of IT usage.

Keywords: Innovation; Diffusion; Information technology; Micro and small company; 
Public policies.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 A Tecnologia da Informação nas Micro e Pequenas Empresas 

A Tecnologia da Informação é considerada atualmente uma tecnologia

paradigmática ou como uma terceira revolução tecnológica por alguns autores, tendo 

em vista suas características transformadoras em todas as áreas de atuação do ser 

humano.

Vários autores, (como FREEMAN, 1998; DOSI, 1984; TAUILE, 2001), tratam 

da importância que a TI possui para as organizações que a utilizam, tanto no que diz 

respeito aos aspectos produtivos quanto aos aspectos mais diretamente ligados à 

gestão.  Essa importância em geral fica mais visível nas grandes empresas pois, 

atualmente, ninguém consegue imaginar um banco sem caixa eletrônico e internet,

um grande supermercado sem sofisticados sistemas de controle de estoque e

compras ou uma companhia aérea sem sistemas de reservas interligando todos os 

pontos de venda. 

É certo que existe uma série de fatores que influenciam a decisão de adotar 

uma tecnologia e que esta decisão é, em geral, tomada em situações de assimetria 

de informações e racionalidade limitada, provocando, às vezes, um aumento nos

custos de transação. 

Entretanto, essas e outras dificuldades surgem após o momento da decisão 

de se utilizar a TI. Apenas depois que um empresário decide utilizar a TI para
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melhorar ou controlar um processo de sua empresa, para lhe fornecer melhores

informações a respeito de seus negócios e atividades é que surgem os problemas 

de dificuldade de escolhas dos produtos/tecnologias e/ou dos fornecedores

disponíveis.

Um problema a se resolver é o de classificação das micro e pequenas

empresas (designadas no transcorrer desta dissertação pela sigla MPEs) já que não 

há um critério único aceito universalmente para defini-las. A depender do objetivo, os 

critérios para essas definições variam entre as instituições fornecedoras de créditos, 

os diferentes órgãos do governo e a legislação. 

Para se ter uma idéia dessa dificuldade, no Brasil existem dois critérios

distintos para essa definição: o faturamento e a quantidade de empregados. O

faturamento é o critério adotado pelas instituições fornecedoras de crédito e pelo 

estatuto da micro e pequena empresa. Já a quantidade de empregados é o critério 

utilizado pelo Sebrae e pela Rais/MTE. 

A Resolução Mercosul GMC nº 90/93, que institui a política de apoio às micro, 

pequenas e médias empresas, estabelece um critério híbrido entre o número de 

empregados e o faturamento, enquanto que o Grupo Banco Mundial, um organismo 

multilateral de crédito formado pelas instituições Banco Internacional de

Reconstrução e Desenvolvimento (Bird); Associação Internacional de

Desenvolvimento (AID); Corporação Financeira Internacional (IFC); Organismo

Multilateral de Garantia de Investimentos (Amgi) e Centro Internacional para Acerto 

de Divergências relativas a Investimentos (Ciadi) consideram, além dos critérios de 

faturamento e do número de empregados, mais um terceiro: o de ativos totais.
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Porém, mesmo quando são utilizados critérios iguais, diferentes instituições 

atribuem valores diferenciados para eles. Na Tabela 1, são mostrados os critérios 

adotados pelas instituições citadas anteriormente.

Tabela 1 – Critérios utilizados para definir micros, pequenas e médias empresas

Micro empresa Pequena Empresa Média Empresa

Estatuto MPE

(Receita Bruta Anual)

R$ 244.000,00 R$ 1.200.000,00

Simples*

(Receita Bruta Anual)

R$ 120.000,00 R$ 1.200.000,00

Rais/MTE

(Nº de Empregados)

0 – 19 20 – 99 100 – 499 

Sebrae – indústria

(Nº de Empregados)

0 – 19 20 – 99 100 – 499 

Sebrae – comércio e 

serviços

(Nº de Empregados)

0 – 9 10 – 49 50 – 99 

Mercosul – indústria

(Nº de Empregados)

1 – 10 11 – 40 41 – 200 

Mercosul – comércio 

e serviços

(Nº de Empregados)

1 – 5 6 – 30 31 – 80 

Mercosul – indústria

(Faturamento Anual)

US$ 400 mil US$ 3,5 milhões US$ 20 milhões

Mercosul – comércio 

e serviços

(Faturamento Anual)

US$ 200 mil US$ 1,5 milhão US$ 7 milhões

IFC

(Nº de Empregados)

0 – 10 11 – 50 51 – 300

IFC

(Ativo Total)

US$ 100 mil US$ 3 milhões US$ 15 milhões

IFC

(Faturamento Anual)

US$ 100 mil US$ 3 milhões US$ 15 milhões

Fonte: construção do autor a partir de dados do IBGE, Sebrae e MTE.
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O critério de classificação das MPEs por número de pessoas ocupadas não 

leva em conta as diferenças entre atividades com processos produtivos distintos, uso 

intensivo de tecnologia da informação e/ou forte presença de mão-de-obra

qualificada, podendo ocorrer em algumas atividades a realização de alto volume de 

negócios com utilização de mão-de-obra pouco numerosa.

A partir dos critérios de classificação acima, o IBGE (2003) identificou as 

seguintes características nas micro e pequenas empresas:

– altas taxas de natalidade e de mortalidade;

– baixa intensidade de capital;

– forte presença de proprietários, sócios e membros da família como 

mão-de-obra ocupada nos negócios;

– poder decisório centralizado;

– estreito vínculo entre os proprietários e as empresas, não se

distinguindo, principalmente em termos contábeis e financeiros,

pessoa física e juríd ica;

– registros contábeis pouco adequados;

– contratação direta de mão-de-obra;

– utilização de mão-de-obra não-qualificada ou semiqualificada;

– baixo investimento em inovação tecnológica;

– maior dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro;

– relação de complementaridade e subordinação com as empresas 

de grande porte.

As características apresentadas acima demonstram que as MPEs no Brasil 

apresentam uma série de fragilidades que, de certa forma, ajudam a explicar as altas 

taxas de mortalidade entre essas empresas.
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Segundo dados do Sebrae (2004), as taxas de mortalidade das MPEs no 

Brasil são altíssimas:

• 49,4% para as empresas com até dois anos de existência (2002);

• 56,4% para as empresas com até três anos de existência (2001);

• 59,9% para as empresas com até quatro anos de existência (2000).

Os fatores levantados por esta pesquisa para o fechamento de tantas

empresas foram, segundo as respostas dos pesquisados, em primeiro lugar a falta 

de capital de giro (42%), seguido por falta de clientes (25%), problemas financeiros 

(21%), clientes maus pagadores (16%) e dificuldade para crédito bancário (14%).

Em Salvador, as taxas de mortalidade encontradas foram:

• 35,2% para as empresas com até um ano de existência (1997);

• 43,0% para as empresas com até dois anos de existência (1998);

• 47,6% para as empresas com até três anos de existência (1999);

• 55,0% para as empresas com até quatro anos de existência (2000)

• 58,0% para as empresas com até cinco anos de existência (2001).

Como no resultado nacional, o principal fator para o fechamento das

empresas, segundo as respostas dos pesquisados, foi o dos recursos financeiros. 

Esses resultados demonstram que os gestores de MPEs não atribuem o

fechamento das empresas a problemas organizacionais como falta de conhecimento 

na área de atuação, má-gestão e falta de profissionais capacitados, ou a questões 

institucionais como carga tributária, legislação, estrutura do mercado e políticas de 

incentivo.

Por outro lado, essa mesma pesquisa mostra que, quando questionados

sobre os fatores de sucesso (entendido aqui como empresas que se mantêm em 

funcionamento no período pesquisado), aparecem variáveis como conhecimento do 
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mercado ou ter um bom administrador. Ou seja, para as empresas que fecharam, 

parece que todos os problemas decorrem simplesmente da falta de dinheiro. A

conclusão a que se chega é de que ambos os fatores estão interligados e

diretamente relacionados com a precariedade do conhecimento e uso das

tecnologias de gestão. 

Entretanto, apesar das altas taxas de mortalidade, de acordo com dados do 

IBGE/Sebrae de 2002, as MPEs responderam por 99,2% das empresas, 67% das 

ocupações, sendo 57,2% de empregados com carteira assinada, 26% da massa 

salarial, 2% das exportações e 20% do PIB da economia brasileira.  Quando

observada apenas a região Nordeste do Brasil as MPEs responderam por 99,2% das 

empresas formais, 58,5% dos empregados com carteira assinada e 29,6% da massa 

salarial.  Esses dados mostram que as MPEs possuem uma enorme importância 

tanto econômica quanto social para o país. 

Segundo La Rovere (1999), estudos recentes sobre o desempenho

competitivo das MPEs indicam que existem limitações que são comuns a empresas 

dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, tais como uso de maquinário

ultrapassado, má administração e atuação isolada.

Quanto ao uso de maquinário ultrapassado, o principal argumento é o de que, 

apesar da existência de políticas/mecanismos de crédito específicos para este tipo 

de empresas, o simples fato de ter que estar em dia com as obrigações fiscais exclui 

a maioria das MPEs. Essas empresas acabam ficando muito mais vulneráveis aos 

ciclos econômicos e inibem os seus esforços em atualização tecnológica, que por 

sua vez estão condicionados pela capacidade inovadora dessas empresas. 

A má gestão ou a baixa capacitação gerencial decorre do fato de que MPEs 

são em sua grande maioria criadas por pessoas cuja motivação foi conseguir uma 
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fonte de renda. Segundo Pochmann (2005), 31% das pessoas que iniciam uma 

atividade empresarial o fazem porque estavam sem emprego, ou foram demitidas, 

ou entraram em algum programa de demissão voluntária. Em Salvador, segundo o 

Sebrae (2004), esse percentual cai para cerca de 18%. Além disso, os proprietários 

têm um horizonte de planejamento de curto prazo, uma vez que o dia-a-dia da 

empresa os impede de traçar estratégias de longo prazo.

Quanto ao fato de atuarem isoladamente ao invés de estarem em redes de 

empresas, Levistky, (apud LA ROVERE, 1999), aponta que as MPEs que se

localizam em clusters têm mais chances de sobrevivência e de crescimento do que 

as que trabalham de forma isolada. Isso acontece porque os clusters e as alianças 

estratégicas estabelecem laços de cooperação que permitem às empresas maior 

acesso a informações e conhecimento, principalmente no atual paradigma técnico-

econômico.

A heterogeneidade dos conceitos e das próprias empresas em diferentes

setores torna o uso da categoria MPE de difícil generalização. O critério que será 

utilizado nesta dissertação para que uma empresa seja considerada uma MPE é o 

de faturamento, definido pela legislação brasileira, por se considerar que o critério 

por quantidade de pessoas ocupadas não significa necessariamente que a empresa 

possua um faturamento baixo. Para efeito deste trabalho, a empresa que tiver

faturamento anual de até R$ 244 mil será considerada microempresa e a empresa 

com faturamento anual de até R$ 1,2 milhão, como pequena empresa.

Particularmente na região de Salvador nos últimos dez anos, tem-se

verificado a saída de grandes empresas da cidade como, por exemplo, Telemar, 

Vivo, Baneb e, mais recentemente, BBV, o que parece fortalecer ainda mais a

participação e a importância das MPEs para a economia local. 
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Dada a importância da TI na economia e o peso das MPEs para a economia 

local, este trabalho pretende compreender como se dá a utilização desta tecnologia 

pelas MPEs. Em razão do grande número de MPEs na cidade de Salvador torna-se

inviável o estudo abrangendo todas. Por esta razão, será estudado apenas um

subconjunto dessas empresas. Tendo em vista os esforços do governo do estado 

em promover os arranjos produtivos locais (designados no transcorrer desta

dissertação pela sigla APLs), este trabalho irá estudar como ocorre a utilização da TI 

nas MPEs que compõem o APL de Confecções, procurando identificar quais os 

fatores que determinam o seu nível de utilização. 

Segundo Cassiolato (2003), arranjos produtivos locais são “aglomerações

territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – com foco em um conjunto 

específico de atividades econômicas – que apresentam vínculos mesmo que

incipientes”. Conforme o autor, essas aglomerações geralmente envolvem a

participação e a interação de empresas e incluem também diversas outras

instituições públicas e privadas voltadas para: formação e capacitação de recursos 

humanos; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção e

financiamento.

A utilização da Tecnologia da Informação (TI) nas organizações, com foco nas 

MPEs do APL de Confecções de Salvador será, portanto, o tema desta dissertação 

por se entender que as MPEs  são muito importantes para a economia local e do 

país, tanto econômica, quanto socialmente. E será utilizada uma abordagem neo-

schumpeteriana, que aponta para uma estreita relação entre o crescimento

econômico e as mudanças que ocorrem com a introdução de inovações tecnológicas 

e organizacionais.
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Este trabalho se respalda em um dos APLs definidos como prioritários pelo 

governo do estado, na perspectiva de estimular o desenvolvimento local. Com isso 

esperava-se uma maior facilidade de acesso aos empresários, bem como a

existência de redes locais de comunicação e de aprendizagem. Porém, não se

verificou no transcorrer do mesmo nenhuma das duas expectativas.

1.2 Caracterização do Problema

Para caracterizar o problema, serão utilizados dois conceitos principais: o de 

difusão tecnológica e o de empresa informatizada.

 Segundo Zubbof (1994), uma empresa é informatizada quando a TI é

utilizada não só como uma ferramenta de controle ou de automação de processos, 

mas como ferramenta de geração de informações para a gestão, estando inserida 

nas atividades-fins da organização. Decorre deste conceito que uma empresa que 

possui um número x de computadores sendo utilizado apenas como processadores 

de texto ou planilhas eletrônicas não será considerada informatizada, mas apenas 

uma empresa que é usuária de TI. 

Segundo Nelson (1996), a difusão tecnológica é muito mais que a simples 

adoção de uma tecnologia, é um processo evolutivo que envolve o co-

desenvolvimento de mercados, estilos organizacionais e inovações tecnológicas.

Sua velocidade é determinada, conforme explica Dosi (1982), pela capacitação dos 

agentes produtores e receptores da inovação, pelos sinais econômicos emitidos pelo 

mercado e pela natureza das instituições que afetam tanto os sinais econômicos, 

como o processo de aprendizado.
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A principal premissa é de que a TI é um instrumento fundamental de gestão, 

que contribui para melhorar a sustentabilidade das empresas, independente do seu 

porte.

Portanto, a questão de partida que caracteriza o problema é:

Qual o grau de utilização da Tecnologia da Informação pelas Micro e 

Pequenas Empresas do Arranjo Produtivo Local de Confecções de Salvador e 

quais os fatores que mais interferem neste resultado?

Para responder a esta pergunta serão consideradas duas hipóteses

referentes ao estágio atual de utilização das TIs pelas MPEs do APL de Confecções 

de Salvador:

a) O baixo nível de utilização das TIs;

b) A deficiência do conhecimento sobre o que seja a TI e seu potencial

enquanto instrumento de gestão.

Estudar a difusão da TI nas MPEs não significa apenas identificar quantos 

equipamentos de informática as empresas possuem, mas envolve, além disso, a 

discussão do atual estágio de conhecimento que elas possuem acerca dessa

tecnologia, das políticas públicas, da situação da indústria de TI e sua relação com 

as MPEs. 

Sendo assim, optou-se pela abordagem do tema com base nos pressupostos 

neo-schumpeterianos, considerando os fatores institucionais (relacionados com

políticas públicas e disponibilidade de infra-estrutura), industriais (relacionados

basicamente ao mercado de TI, pelo lado da oferta, e, pelo da demanda, ao setor 

econômico específico) e organizacionais (relacionados principalmente à falta de

conhecimento do gestor e sua resistência a mudanças) como eixos estruturantes do 

processo de análise que será desenvolvido ao longo desta dissertação. 
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1.3 Objetivos

O objetivo principal desta dissertação é identificar o grau de utilização da TI 

pelas MPEs de Salvador e os fatores que influenciam a decisão das micro e 

pequenas empresas do APL de Salvador a adotarem ou não a Tecnologia da

Informação. O objetivo secundário será identificar os fatores institucionais, industriais 

e organizacionais no processo de decisão.

Pretende-se contribuir com o estudo e desenvolvimento do tema escolhido 

também para um maior entendimento do processo de difusão desta tecnologia,

principalmente no que se refere a questões institucionais que estão diretamente

ligadas a políticas públicas de incentivo às MPEs.

Para atingir seus objetivos, este trabalho será caracterizado como uma

pesquisa do tipo estudo de caso nas empresas que compõem o APL de confecções 

em Salvador e será estruturado da seguinte forma: no capítulo 1, será feita a

introdução, no capitulo 2, será explicitado o referencial teórico utilizado, composto de 

três partes: Difusão de inovações, Tecnologias da informação e comunicação e

Políticas de difusão de TIs. No capítulo 3, será exposto o modelo de análise

proposto e no capítulo 4, a abordagem metodológica utilizada. Em seguida, no 

capítulo 5, serão apresentados os principais resultados obtidos na pesquisa e no 

capítulo 6, as conclusões e considerações finais.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Difusão de inovações

Muito se tem discutido, principalmente desde o século passado, sobre a 

inovação, sua natureza, características e origens, com o objetivo de compreender 

melhor o seu papel em relação ao desenvolvimento econômico, ressaltando-se

como marco fundamental os trabalhos de Joseph Schumpeter, no início do século 

XX, que associou as inovações e os avanços tecnológicos ao desenvolvimento das 

empresas e da economia como um todo.

 Segundo Rogers (1995), difusão é “o processo pelo qual uma inovação é 

comunicada, através de certos canais e por um tempo, aos membros de um sistema 

social”. Com base na definição de difusão, ele divide o processo em quatro

elementos chaves: Inovação, Canais de Comunicação, Tempo e Sistema Social.

2.1.1 Inovação

Segundo Freeman (1988), existem basicamente dois tipos de inovação: a 

radical e a incremental. A inovação radical é o desenvolvimento e introdução de um 

novo produto, processo ou forma de organização da produção inteiramente nova,

que pode representar uma ruptura estrutural com o paradigma anterior originando 

novas indústrias, setores e mercados. Já as inovações incrementais representam a 

introdução de qualquer tipo de melhoria em um produto, processo ou forma de
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organização da produção, desde que não representem uma alteração na estrutura 

industrial e estão mais relacionadas à melhoria de eficiência.

À medida que aumentou a compreensão sobre a natureza da inovação e dos 

seus processos houve uma flexibilização da sua abrangência e sua definição

ampliou-se, considerando-se agora como inovação, desde o processo para

obtenção de um produto até o seu lançamento no mercado. Segundo Dosi (1988), 

inovação é a busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento, imitação e

adoção de novos produtos, processos e técnicas organizacionais.

Porém, como explica Freeman, as fontes de informações, conhecimentos e 

inovações podem localizar-se tanto dentro como fora das organizações. O processo 

de inovação é um processo interativo no qual participam diversos agentes

econômicos e sociais, concluindo-se que uma organização não inova sozinha.

Já Rogers (1995) define inovação como uma idéia, prática ou objeto que é 

percebido como novo por um individuo ou uma outra unidade de adoção. Uma

conseqüência imediata desta definição é que se uma idéia, prática ou objeto é 

percebido como novo por um individuo, trata-se de uma inovação. Ou seja, não 

importa, nesse caso, se esses elementos já vêm sendo utilizados há muito tempo 

por outros indivíduos. O que é importante realçar aqui é que, para aquele indivíduo 

em particular, eles parecem novos. A novidade de uma inovação, portanto, deve ser

expressa em termos de conhecimento, persuasão ou decisão de adotar e não em 

termos do tempo em que ela foi criada.

Para o autor, inovação e tecnologia podem ser tratadas como sinônimos, e 

são compostas de duas partes: hardware e software. Hardware seria a parte física 

da inovação e software, a parte referente à sua base de informações. Apesar do 

aspecto de software não ser facilmente observado, por definição uma tecnologia 
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representa sempre uma mistura entre essas duas partes. Sendo assim, essa falta de 

conhecimento da tecnologia como um todo provoca um certo grau de incerteza para 

os potenciais adotantes da novidade. O autor identifica dois tipos de incerteza: uma 

referente à falta de conhecimento/informações sobre o objetivo da tecnologia como 

um todo e outra referente à falta de conhecimento/informações sobre a parte de 

software da tecnologia. Ele identifica o processo de adoção como um processo no 

qual o adotante potencial precisa ter as suas incertezas reduzidas.

Este processo pode então ser sumariamente descrito da seguinte forma: a 

princípio, um indivíduo ouve falar da inovação, digamos, tecnológica, e imagina que 

ela pode resolver um problema particular seu. Isso o motiva para seguir em busca de 

informações básicas sobre esta inovação tecnológica. Uma vez confirmada que 

serve para resolver o dado problema, ele procura aprender sobre a inovação para 

concluir com que qualidade, ou padrão, ou desempenho, a inovação atende as suas 

expectativas e apenas após isso ele poderá aceitar ou rejeitar a adoção da

inovação.

Por conta disso, e para facilitar o processo de disseminação de informações, 

é que algumas inovações são classificadas como parte de um cluster. Cluster de 

tecnologia consiste em um ou mais elementos de tecnologia que são percebidos 

como fortemente relacionados (ROGERS, 1995).

As inovações não são adotadas em uma mesma velocidade. Para ajudar a 

entender porque isso acontece, o autor definiu cinco características das inovações, 

tais como percebidas pelos indivíduos – vantagem relativa, compatibilidade,

complexidade, testabilidade e observabilidade (ROGERS, 1995).

Vantagem relativa é o grau pelo qual uma inovação é percebida como melhor 

do que a sua antecessora. Essa vantagem pode ser percebida em termos
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econômicos, prestigio social, conveniência ou satisfação. Quanto maior a percepção 

de vantagem relativa de uma inovação, maior será a taxa de adoção.

Compatibilidade é o grau pelo qual uma inovação é percebida como

consistente com os valores existentes, experiências anteriores e as necessidades 

dos potenciais adotantes. Por mais óbvias que sejam as vantagens do uso de uma 

inovação, se ela não estiver de acordo com os valores e normas do sistema social 

dos potenciais adotantes, ela terá uma baixa taxa de adoção.

Complexidade é o grau pelo qual uma inovação é percebida como difícil de 

entender e de utilizar. Quanto maior for a dificuldade dos adotantes potenciais em 

entender uma inovação, menor será a taxa de adoção. A TI, por exemplo, durante 

muito tempo foi considerada extremamente complexa. Hoje, compõe um cluster de 

tecnologia muito grande e aos poucos vem perdendo essa característica.

Testabilidade é o grau pelo qual uma inovação é percebida como possível de 

ser testada em uma determinada situação. Assim, se um potencial adotante não 

puder testar a inovação em uma escala pequena ou em uma situação específica 

para tomar a sua decisão, menor será a taxa de adoção.

Observabilidade é o grau pelo qual os resultados de uma inovação são

percebidos por outros. Quanto mais os resultados de uma inovação são facilmente

visíveis para outros indivíduos, maior será a taxa de adoção da inovação. 

Ainda segundo Rogers, inovações percebidas com maior vantagem relativa, 

compatibilidade, testabilidade, observabilidade e menor complexidade são as que 

possuem as maiores taxas de adoção.

2.1.2 Canais de Comunicação

Segundo Rogers (1995), a comunicação é definida como um processo no 

qual os participantes criam e trocam informações uns com os outros a fim de
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chegarem a um entendimento comum. Sendo assim, no processo de difusão, a 

comunicação é entendida como um processo muito além do momento em que uma 

pessoa (agente) tenta convencer outra (cliente) de alguma coisa. Mas inclui o

momento anterior, quando um problema é exposto; o momento no qual a idéia da 

inovação é transmitida como uma possível solução e o momento da adoção da idéia.

A interação agente-cliente, segundo o autor, pode continuar por muitos ciclos, 

como um processo de troca de informações. Ele conclui que a difusão, portanto, é 

um tipo especial de comunicação, no qual a mensagem é sobre uma nova idéia. O 

que traz consigo um certo grau de incerteza. Sendo assim, quanto mais informação 

for trocada, menor será o grau de incerteza envolvido no momento da adoção.

O autor considera que a comunicação é mais efetiva quando os participantes 

são homófilos. A homofilia, segundo Rogers (1995), ocorre quando indivíduos em

condições similares pertencem ao mesmo grupo, vivem ou trabalham próximos e 

dividem os mesmos interesses. O inverso disso é definido como heterofilia. Um dos 

maiores problemas do processo de difusão é o de que os potenciais adotantes são 

freqüentemente heterófilos. 

Daí ele conclui que o coração do processo de adoção consiste em modelar e 

promover a imitação pelos potenciais adotantes dos seus pares homófilos que

adotaram a inovação previamente. 

2.1.3 Tempo

Para Rogers (1995), a variável de tempo está envolvida na difusão em três 

aspectos: I – O processo de inovação-decisão, no qual um indivíduo passa do 

primeiro contato com a inovação até a decisão de adoção ou rejeição; II – a 

antecipação ou retardamento da adoção de uma determinada inovação em relação 

aos seus pares e III – a taxa de adoção de inovação em um sistema, usualmente 
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medida como o número de indivíduos de um sistema que adotou uma inovação em 

um determinado período de tempo:

Conforme Rogers, o processo de inovação-decisão é o processo que vai do 

momento do primeiro contato do indivíduo com a inovação, passando pela sua

decisão em adotá-la ou rejeitá-la, daí para o seu uso/implementação, para

finalmente chegar na sua confirmação. Este processo possui cinco etapas que são 

as do conhecimento, da persuasão, da decisão, da implementação e da

confirmação.

A primeira etapa, do conhecimento, ocorre quando o indivíduo tem o primeiro 

contato com a existência da inovação e aprende um pouco a respeito do seu

funcionamento. Nesse estágio, o indivíduo procura por informações a respeito da 

inovação com o objetivo de reduzir o seu grau de incerteza em relação à novidade. 

Ele quer saber o que é a inovação e para que ela serve. As principais formas 

utilizadas para transmitir essas informações são os meios de comunicação de

massa.

A segunda, da persuasão, acontece quando um indivíduo forma uma opinião 

favorável ou não em relação à inovação. A decisão ocorre quando um indivíduo se 

empenha em atividades que o levarão a escolher entre adotar ou rejeitar a inovação. 

Nessa terceira etapa, o indivíduo procura aprofundar o seu conhecimento a respeito 

da inovação. Ele quer saber quais são as vantagens e desvantagens de adotar a 

inovação em sua situação particular. Aqui há uma forte influência das redes de

comunicação interpessoais.

Quando o indivíduo coloca em uso a inovação ocorre a etapa da

implementação e, na quinta e última, quando o indivíduo procura reforço para uma 

decisão previamente tomada, tem-se a confirmação. Este processo pode levar a 
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pessoa a mudar de opinião, adotando uma inovação que foi previamente rejeitada 

ou rejeitando uma inovação que foi previamente adotada. Isso pode acontecer por 

vários motivos: descontinuidade, decepção, surgimento de uma outra inovação etc.

A inovatividade é o grau no qual um indivíduo se antecipa na adoção de 

inovações em relação a outros membros de um sistema. Quanto à “inovatividade”, 

os membros de um sistema podem ser classificados em cinco categorias:

inovadores, adotantes prematuros, maioria dos adotantes iniciais, maioria dos

adotantes tardios e retardatários.

A taxa de adoção é a velocidade pela qual uma inovação é adotada pelos 

membros de um sistema social. Tipicamente, quando se coloca o número de

adotantes cumulativamente ao longo do tempo em um gráfico, observa-se uma 

curva do tipo S (Figura 1). Primeiro apenas uns poucos indivíduos adotam a

inovação. De repente a curva se inclina e muitos indivíduos adotam a inovação até 

que esta quantidade começa a reduzir novamente e a curva se torna assintótica.

Nesse momento o processo de difusão está terminado.

Figura 1 – Taxa de adoção. Fonte: Rogers (2005)

Como pode ser observado, pode existir uma série de diferentes taxas de 

adoção a depender da inovação e do sistema social.
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2.1.4 Sistema Social

Muitos aspectos da difusão não podem ser explicados apenas com base no 

comportamento individual. O sistema social exerce um efeito direto na difusão,

através de suas normas e de outras características sociais, e um efeito indireto, 

através de seus membros individuais.

Um sistema social é definido por Rogers (1995) como um conjunto de

unidades relacionadas que estão empenhadas em resolver problemas para realizar 

um objetivo comum. Os membros ou unidades de um sistema social podem ser

indivíduos, grupos informais, organizações e/ou subsistemas. A existência de um

padrão no arranjo dos membros de um sistema social define a estrutura do sistema 

social. Ele dá regularidade e estabilidade ao comportamento humano e permite 

prever um dado comportamento com certo grau de precisão.

Segundo o autor, a estrutura de um sistema social afeta o processo de

difusão de várias maneiras, através de suas normas, do papel dos líderes e dos 

agentes de mudança, dos tipos de decisão de inovação e das conseqüências da 

inovação.

As normas são definidas como padrões de comportamento estabelecidos

para os membros de um sistema social. Elas determinam uma faixa de

comportamentos toleráveis, servem como um guia para os membros do sistema 

social, indicando qual o comportamento esperado, e podem funcionar como uma 

barreira para o processo de difusão. As normas podem operar na esfera nacional, de 

uma comunidade religiosa, uma organização ou uma localidade.

Em um sistema social pressupõe-se que os líderes fornecem informações e 

conselhos para os seus membros. Os membros mais inovadores de um sistema 
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social são freqüentemente percebidos como desvios do status quo vigente e

possuem baixa credibilidade entre a média dos membros do sistema do qual fazem 

parte. Seu papel no processo de difusão é relativamente limitado. 

Existem alguns membros que possuem a capacidade de influenciar

informalmente as atitudes e comportamentos de outras pessoas em uma

determinada direção com relativa freqüência. Esse papel não é necessariamente a 

função do indivíduo que possui a liderança formal dentro do sistema. São indivíduos 

que são formadores de opinião e que adquiriram esse status sobre os outros,

através de sua competência técnica, fluência no relacionamento social e em

conformidade com as normas. Se o sistema social é orientado para a inovação, os 

formadores de opinião são também inovadores. Caso contrário o comportamento 

deles refletirá esta característica. Seja qual for o caso, a reação do líder formador de 

opinião pode expressar a reação que os seus seguidores terão diante de uma

inovação (ROGERS, 1995).

Um agente de mudança é um individuo que influencia a decisão de inovação 

dos clientes na direção desejada por uma agência. Necessariamente, ele não faz 

parte do sistema social que pretende influenciar. Freqüentemente, ele procura

influenciar pessoas para adotarem inovações, mas pode trabalhar também na

direção oposta, ou seja, na tentativa de reduzir a adoção de determinada inovação 

não-desejável. Obviamente, os principais alvos dos agentes de mudança são os

líderes formadores de opinião. 

As inovações podem ser adotadas ou rejeitadas por um membro individual de 

um sistema social ou por todo o sistema social através de uma decisão coletiva ou 

autoritária. Sendo assim, existem três tipos de decisão de inovação que são:
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a) Decisão de inovação opcional – É a escolha de adotar ou rejeitar uma 

inovação feita individualmente, independente da decisão de outros

membros do sistema social. De qualquer forma, estas decisões são

afetadas pela estrutura social, pelas normas e pelas redes de

comunicação interpessoais existentes no sistema social. Esta decisão é o 

tipo estudado na teoria clássica da difusão.

b) Decisão de inovação coletiva – É a escolha de adotar ou rejeitar uma 

inovação que é feita através de consenso entre os membros de um

sistema social. 

c) Decisão de inovação autoritária – É a escolha de adotar ou rejeitar uma 

inovação que é feita por poucos indivíduos de um sistema social que

possuem poder, status ou competência técnica. O membro individual do 

sistema tem pouca ou nenhuma influência na decisão tomada. Ele

simplesmente implementa a decisão.

Os dois últimos tipos de decisão acontecem mais freqüentemente em

organizações formais como empresas, escolas ou organizações governamentais.

Geralmente, a maior taxa de adoção é encontrada no tipo três, seguido pelo tipo um.

As mudanças que ocorrem a indivíduos ou ao sistema social em decorrência 

da adoção ou rejeição de uma inovação podem ser classificadas como:

a) Desejável x Indesejável – depende do quanto os efeitos da inovação 

em um sistema social são funcionais ou não.

b) Direta x Indireta – Depende do quanto as mudanças ocorrem como um 

resultado imediato da inovação ou como um resultado de segunda ordem.

c) Previsível x Não-previsível – depende do quanto as mudanças são

reconhecidas e desejadas pelos membros do sistema social.
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Em geral, quando uma inovação é apresentada para um sistema social,

pretende-se que suas conseqüências sejam desejáveis, diretas e previsíveis.

Segundo Rogers, portanto, as variáveis que determinam a velocidade de

adoção de uma inovação são:

1. Atributos percebidos da inovação:

a. Vantagem relativa

b. Compatibilidade

c. Complexidade

d. Testabilidade

e. Observabilidade

2. Tipos de Decisão de Inovação:

a. Opcional

b. Coletiva

c. Autoritária

3. Canais de comunicação:

a. Canais de massa

b. Interpessoal

4. Natureza do sistema social:

a. Estrutura

b. Normas

5. Esforços promovidos pelo agente de mudanças

Como pode ser percebido a partir da observação do exposto anteriormente, o 

foco principal de Rogers está na natureza da inovação e na unidade de adoção. 

Apesar da importância que dá ao sistema social, ele o percebe principalmente
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enquanto um conjunto de normas e membros, dando muito pouca importância às

suas instituições.

Já para Graeml, (apud MARQUES, 2004), a difusão apresenta um caráter 

cumulativo. Enquanto a teoria econômica neoclássica confia em mecanismos de

feedback negativo (retornos decrescentes) para gerar equilíbrio, a teoria dos

retornos crescentes (feedback positivo), na qual o aumento da atratividade de uma 

tecnologia é causado por sua adoção cumulativa, para o autor pode resultar na 

predominância desse competidor, mesmo que este não seja necessariamente o

melhor. Daí, a compatibilidade de um produto ser um fator muito importante em

muitas indústrias fornecedoras de tecnologia, principalmente de TI. Ressaltam-se os 

seguintes aspectos importantes:

a) Quanto mais uma tecnologia é adotada, maior é a sua utilização, 

o conhecimento que se tem dela, e, conseqüentemente, maior é o 

seu processo de desenvolvimento e melhoria;

b) Os custos dos produtos diminuem à medida que aumenta a base 

de usuários (ganhos de escala de produção);

c) À medida que uma tecnologia se torna a mais adotada, diversas 

outras subtecnologias e produtos baseados nesta tecnologia passam 

a apoiá-la.

No caso de uma inovação que pretende aumentar a produtividade, o seu

potencial de crescimento é, inicialmente, detectado em um número reduzido de

setores. Daí, o processo de difusão se espalha por toda a economia. Mas como esse 

processo exige mudanças nas instituições, organizações, infra-estrutura,

qualificações profissionais e equipamentos, existe um inevitável período de

adaptação estrutural (aprendizado).
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Para Tigre (2002), os estudos sobre difusão tecnológica são muito centrados 

em aspectos como o ritmo da difusão de equipamentos e da disponibilidade de infra-

estrutura de telecomunicações, enquanto outras importantes questões são deixadas 

de lado, como as mudanças organizacionais associadas ao processo de difusão, o 

papel das instituições e das mudanças nas estruturas de mercado. Nesse sentido, 

segundo Legey (1998 apud TIGRE, 2002), existem quatro fatores associados à

adoção e à difusão de novas tecnologias:

a) Complementaridade – é o fator referente à necessidade de

existência de ativos como infra-estrutura de redes, serviços de valor 

adicionado e de pós-venda;

b) Inovações organizacionais internas – são fatores referentes à 

estrutura organizacional e sua flexibilidade para mudanças;

c) Complexidade tecnológica – é o fator referente à quantidade de 

informação necessária para especificação de um bem ou serviço.

Refere-se ao descompasso entre o ritmo da oferta e o ritmo de 

absorção e aprendizado por parte da demanda. Pode ser de quatro 

tipos:

I – Originalidade

II – Variedade

III – Incerteza e riscos

IV – Possibilidade de dependência / aprisionamento

tecnológico.

Tigre (2002) expõe mais dois modelos já existentes que procuram analisar o 

processo de difusão. O primeiro, um modelo que estabelece variáveis para analisar 

a Direção, o Ritmo, os Impactos e os Fatores (DIRF) determinantes na difusão de 
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uma tecnologia, conceitua quatro variáveis-chave para a análise do processo de 

difusão, enquanto o segundo, um modelo que analisa as variáveis de Infra-estrutura,

Experiência, Habilidades e Conhecimento (INEXSK – derivado das iniciais das

variáveis em inglês), procura identificar os indicadores relevantes para acompanhar 

o crescimento do uso das tecnologias da informação nos países em

desenvolvimento.

Modelo DIRF:

a) Direção – refere-se ao monitoramento das tendências

tecnológicas;

b) Ritmo – velocidade de adoção. Varia conforme o país, a região e 

o setor;

c) Fatores condicionantes – servem de condição para a difusão de 

uma tecnologia;

d) Impactos – podem ser econômicos, financeiros e/ou sociais.

Com relação a este modelo, é importante detalharmos aqui o item “C” que

trata dos fatores condicionantes para a difusão de uma tecnologia. Tigre destaca os 

seguintes fatores:

a) Infra-estrutura de telecomunicações – constitui a infra-estrutura

mais crítica para a difusão das TIs, particularmente da internet. O 

acesso a linhas digitais de alta velocidade condiciona o potencial de 

crescimento tanto da internet quanto de outras tecnologias de

comunicação como TVs a cabo, redes privadas de comunicação e 

telefonia pública, e conseqüentemente de uma série de novos

serviços que surgem em decorrência do uso destas tecnologias;
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b) Nível educacional e capacitação tecnológica – O nível

educacional afeta a difusão de novas tecnologias tanto no que diz 

respeito à oferta de serviços quanto pela qualificação dos usuários. 

No caso do Brasil este é um fator crítico, uma vez que parte da 

população ainda é analfabeta (11,5%) e a média nacional de

educação formal com até três anos de estudo é de 26,4% da

população, conforme dados do IBGE (2003). Ou seja: mais de 35% 

da população brasileira possui de zero a três anos de estudo;

c) Distribuição de renda – Ao lado da educação, este é um fator 

social que condiciona a difusão das TIs, uma vez que apenas 16% 

da população possui um computador em sua residência, segundo

dados do IBGE (2004). Apesar disso, algumas políticas públicas

podem aumentar o acesso da população mais pobre, através do 

uso dos computadores em escolas e bibliotecas públicas, além da 

criação de espaços públicos de acesso à internet;

d) Custos de produtos/serviços – Os custos de produtos e serviços 

de TI, apesar de os custos tanto com hardware quanto com

software caírem a cada dia, são fatores condicionantes da difusão 

porque estão diretamente relacionados com a distribuição de renda;

e) Adequação da oferta às necessidades dos usuários e aspecto 

cultural – A questão principal aqui diz respeito à falta de

conhecimento dos usuários quanto ao potencial que as novas

tecnologias podem proporcionar, de modo que os fornecedores

precisam supor ou mesmo impor aquilo que consideram como

necessário. Quando isso acontece, em pouco tempo o usuário
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passa a considerar que ele não precisa da tecnologia e é

estabelecido um obstáculo ao processo de difusão;

f) Regime legal e de incentivos/políticas públicas – As políticas

públicas têm um papel fundamental na difusão de tecnologias da 

informação.

Modelo INEXSK:

a) Infra-estrutura – linhas telefônicas, computadores, etc.;

b) Experiência de consumo – taxa de consumo de eletrônicos;

c) Competências para o consumo – número de alfabetizados,

televisores etc.;

d) Experiência em produção – taxa de produção de eletrônicos;

e) Competências para produção – número de graduados em

tecnologia.

Para Nelson (1996), a difusão é muito mais que a simples adoção de uma 

tecnologia. Ela não se dá pela simples cópia de inovações, mas pelo

desenvolvimento delas. Desenvolvimento que não ocorre por acaso, mas seguindo 

determinadas trajetórias tecnológicas, que consistem em formas-padrão de enfrentar 

os problemas e de aproveitar os potenciais técnico-organizacionais que surgem à 

medida que uma inovação vai sendo expandida. 

Isoladamente, uma inovação não provoca maior impacto econômico, mas o 

processo de difusão e o desenvolvimento conjunto de clusters de inovação, isto sim, 

gera grandes investimentos agregados com desdobramentos em todo o sistema. As 

relações técnico-econômicas que permitem a um determinado cluster de inovação 
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se desenvolver conjuntamente, através de um processo de difusão interativa e

cumulativa, são chamadas de sistema tecnológico (NELSON, 1996).

Dosi (1982) acrescenta o conceito de paradigma tecnológico como sendo um 

padrão para a solução de problemas técnico-econômicos selecionados. Além disso,

também é um conjunto de produtos/artefatos básicos a serem desenvolvidos e um 

conjunto de direcionamentos para definição dos objetos de pesquisa. Ou seja, como 

explica Alban (1999), é como se o surgimento do paradigma, promovendo uma série 

de inovações simultâneas, criasse o próprio sistema tecnológico. Sistema este que 

possui a sua própria trajetória tecnológica e está vinculado a modelos

organizacionais específicos que, uma vez estabelecidos, potencializam toda a

dinâmica inovadora. 

A difusão, portanto, é um processo evolutivo que envolve o co-

desenvolvimento de mercados, estilos organizacionais e inovações tecnológicas. A 

sua velocidade é determinada, conforme explica Dosi, pela capacitação dos agentes 

produtores e receptores da inovação, pelos sinais econômicos emitidos pelo

mercado e pela natureza das instituições que afetam tanto os sinais econômicos,

como o processo de aprendizado. 

O conceito de TI e sua perspectiva revolucionária serão abordados nas

próximas seções.

2.2 Tecnologias da Informação

Durante os anos 50 e 60 do século XX, as comunicações eletrônicas e os 

sistemas de computação tornaram possível realizar em minutos, ou mesmo em

fração de segundos, com alto grau de confiabilidade e a um custo mais baixo do que 
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os métodos anteriores o que antes levaria semanas, meses, anos, ou que até

mesmo era inexeqüível. 

As principais inovações com relação às comunicações foram inicialmente o 

rádio, nos anos 90 do século XIX, e a televisão, nos anos 30 do século XX, enquanto 

que as principais inovações da eletrônica expandiram-se inicialmente aplicadas a 

sistemas de radar, para posteriormente serem ampliadas a computadores para

processamento de dados e, em seguida, a uma grande variedade de processos

industriais (FREEMAN, 1997).

Seguindo o trabalho pioneiro em máquinas de calcular de Leibnitz, Pascal e 

outros, Babbage começou a trabalhar em 1830 numa máquina analítica que já

possuía as principais características dos modernos computadores. Ele também

recebeu ajuda governamental durante 20 anos para desenvolver uma máquina

diferencial, mas nem a sua máquina analítica e nem a diferencial foram concluídas,

principalmente porque os componentes disponíveis e as técnicas utilizadas não

eram adequados (FREEMAN, 1997).

Um dos primeiros computadores, o Z3, foi construído por Zuse em Berlim, na 

Alemanha, entre os anos de 1936 e 1942. Zuse iniciou seu trabalho quando ainda 

era um estudante de engenharia e tanto o Z1 quanto o Z2 foram construídos com 

ajuda de colegas da escola. Já em 1942, o seu Z4 foi utilizado para cálculos de 

projetos de aeronaves. O empreendimento recebeu suporte do Instituto de

Aeronáutica Experimental da Alemanha. Tanto o Zuse Z3 quanto o Z4 eram ambos 

eletromecânicos como também foi o primeiro computador Harvard-IBM construído no 

período entre 1937 e 1944. Para se ter uma idéia, a multiplicação de dois números 

levava cerca de 5 segundos, tanto no IBM quanto no Z3, mas operações de soma e 

subtração levavam cerca de 0,07 segundo no Z3, enquanto no IBM,
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aproximadamente 0,3 segundo. Talvez a mais importante máquina de computação 

desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial tenha sido a Bletchley Park,

projetada pela inteligência britânica, com a ajuda de Alan Turing, para quebrar os 

códigos secretos alemães (FREEMAN, 1997).

De 1945 a 1955, muitos progressos foram feitos para solução de problemas 

de projetos lógicos, sistemas de armazenamento e técnicas de programação. As 

Forças Armadas, a Comissão de Energia Atômica e a Agência Nacional de Padrões 

dos Estados Unidos foram instituições que mais investiram no desenvolvimento de 

computadores junto às universidades americanas e também junto a algumas firmas 

(especialmente a Remington Rand e a IBM). 

Quase toda a demanda por computadores vinha do mercado militar. Porém 

algumas pessoas vislumbraram o uso dos computadores em larga escala para

processamento de dados, apesar de tanto o governo quanto a indústria pensarem 

apenas em aplicações militares e científicas (FREEMAN, 1997).

Mesmo após ter produzido o modelo 650 sob a pressão da Guerra da Coréia, 

a IBM ainda subestimava completamente o potencial do mercado futuro. O seu

Departamento de Vendas previu que o modelo não seria comercial e o Grupo de 

Ciências Aplicadas disse que as vendas seriam de apenas 200 unidades do modelo 

650. Foram vendidas mais de 1.800 máquinas, contrariando todas as expectativas. 

Na IBM, a principal personalidade era a de Thomas J. Watson Sênior, que era 

conhecido pela sua crença em que a inovação, ao invés de corte de preços, bem 

como a educação tanto de funcionários quanto de clientes eram as principais armas 

para o aumento do mercado (FREEMAN, 1997). 

Desta forma, ainda segundo Freeman, nos anos 30 a IBM já era líder de 

mercado com filiais na França, Alemanha e em uma série de outros países. Já 
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possuía mais patentes de máquinas de calcular em Londres do que qualquer outra 

firma e, juntamente com outras empresas americanas, manteve mais da metade das 

patentes nesta área em Londres por aproximadamente 50 anos, com uma proporção 

muito maior nos Estados Unidos. Nos anos 50, a venda de equipamentos de

processamento de dados já era lucrativa, tanto para a IBM quanto para outras

firmas, o que, de certa forma, fez com que muitas delas se acomodassem no seu 

processo de inovação.

 No início dos anos 60 (mais de uma década depois de descoberto), os

transístores suplantaram as válvulas nos aparelhos eletrônicos. Assim como as

válvulas, os transístores funcionam como interruptores elétricos, só que necessitam 

de muito menos energia para operar e ocupam bem menos espaço. Com o passar 

do tempo, a tecnologia evoluiu e foi possível combinar muitos circuitos de

transístores em uma única peça: o chip, criando assim o circuito integrado (GATES, 

1995).

Em 1977, o chip de 300 dólares utilizado nos computadores Intel já era 20 

vezes mais rápido, consumia energia suficiente apenas para uma lâmpada e

ocupava 1/30000 do volume ocupado anteriormente pelo Eniac.

Em 1965, Gordon Moore, que posteriormente fundou a Intel ao lado de Bob 

Noyce, previu que a capacidade de um chip de computador dobraria anualmente. 

Ele fez essa projeção com base na relação preço/desempenho dos chips no triênio 

anterior. Dez anos depois, a previsão se mostrou verdadeira e ele voltou a fazer a 

previsão de que a capacidade dobraria a cada dois anos. Até hoje as previsões para 

os chips se mantiveram e a média (uma duplicação da capacidade a cada 18 meses 

ou a redução do custo pela metade a cada 18 meses), ficou conhecida e passou a 

ser chamada de Lei de Moore  (GATES, 1995).
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Em 1983, a IBM lançou o seu primeiro microcomputador com disco rígido, o 

PC/XT, com capacidade para armazenar cerca de 10 milhões de caracteres (10 

megabytes) ao custo de aproximadamente 300 dólares por megabyte. Graças à Lei 

de Moore, em 1995 os discos com capacidade para um bilhão de caracteres de 

informação (um gigabyte) custavam cerca de 15 centavos de dólar por megabyte. 

Esse crescimento exponencial continua nos dias atuais e nos mostra porque a cada 

ano e meio (em média) os equipamentos de informática tornam-se obsoletos

(GATES, 1995). 

Segundo Freeman (1994) e Lastres (1999-b), o novo paradigma das TIs

baseia-se nas tecnologias em microeletrônica, computação (hardware e software) e 

telecomunicações, formando um conjunto convergente que reduziu drasticamente os 

custos de armazenamento, processamento, comunicação e disseminação de

informações. Castells (1999) acrescenta a este conjunto as inovações em

radiodifusão e optoeletrônica, incluindo a engenharia genética e seu crescente

conjunto de desenvolvimentos e aplicações. 

Para Lastres (1999b), este novo paradigma afeta todas as atividades

econômicas e passa a ser fundamental para a gestão pública, privada e individual. O

seu avanço vem exigindo novas práticas tanto para as empresas quanto para outras 

instituições como centros de pesquisa, ensino e administração pública, que se

tornam cada vez mais dependentes do uso de informações, conhecimento e

conseqüentemente das TIs. Daí a necessidade de entender este processo sob um 

ponto de vista mais amplo, no qual se interligam mudanças técnicas, organizacionais 

e institucionais em todos os níveis, principalmente nos aspectos sociais, econômicos 

e políticos.
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Segundo Zubbof (1994), por sua própria natureza, a TI é caracterizada por 

uma dualidade fundamental que ainda não foi completamente avaliada:

a) Pode ser utilizada para automatizar operações – a idéia aqui é

substituir o trabalho humano por uma tecnologia que permita que os

mesmos processos sejam executados a um custo menor, com mais

controle e continuidade;

b) Pode ser utilizada para criar informações/informatizar – a idéia aqui é a 

de que qualquer atividade, uma transação de escritório ou um processo 

industrial, para que possa ser processada no computador tem a

necessidade de ser, antes, fragmentada e analisada em seus

componentes mais primários, de modo que possa ser convertida em uma 

linguagem de computador e transformada em um sistema. A conseqüência 

desse processo para uma organização que pretende informatizar-se é um 

maior conhecimento acerca de suas atividades, pois esse processo de 

fragmentação e análise abre o caminho para a automação e cria

simultaneamente uma compreensão muito maior da atividade em si e,

uma vez implantada, a automação por si só já poderá trazer um conjunto 

de informações que antes era apenas tácito. Quando a organização passa 

a fazer uso dessas informações passa a se conhecer melhor, o que pode 

funcionar como um catalisador para aperfeiçoar e inovar a produção de 

bens e serviços, fortalecendo sua posição competitiva.

Se uma empresa deseja aproveitar ao máximo o processo de informatização, 

são necessárias inovações organizacionais para sustentar as inovações

tecnológicas. A qualificação das pessoas que estarão lidando diretamente com a 

nova tecnologia assume um papel de fundamental importância porque, a partir daí, 



1

precisam ser capazes de pensar abstratamente, lendo e interpretando o significado 

das informações, muitas vezes fora do seu contexto, e devem possuir um raciocínio 

indutivo desenvolvido para que possam compreender as várias relações potenciais 

entre as diversas variáveis, permitindo-lhes construir modelos mentais sobre o que 

está acontecendo e o que pode vir a acontecer. O desenvolvimento dessas

capacidades depende de um processo de aprendizado que deve começar com uma 

mudança de enfoque acerca do papel da tecnologia. 

Informatizar implica uma divisão de trabalho diferente da lógica da

organização do trabalho herdada da administração científica, aperfeiçoada nas

indústrias de produção em massa e amplamente aplicada nas burocracias. Enquanto 

a visão da tecnologia for limitada à redução de pessoal e caracterizada pela

suposição de que mais tecnologia significa diminuição das necessidades de

qualificação, então a capacidade de informatização da nova tecnologia não pode ser 

explorada (ZUBBOF, 1994).

Ainda segundo Zubbof, o que se observa é que os administradores em geral 

investem em TI porque acreditam que isso lhes permitirá realizar suas operações 

mais rapidamente e a um custo mais baixo. Eles geralmente planejam, apenas,

alcançar um ou mais dos três objetivos operacionais das funções produtivas:

a) Aumentar o controle – precisão, acuidade, previsibilidade, consistência, 

certeza;

b) Aumentar a continuidade – integração funcional, automação

intensificada, resposta rápida;

c) Aumentar a compreensibilidade – visibilidade, análise, síntese.
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E quando esses objetivos não são alcançados da forma esperada, a culpa 

geralmente é colocada sobre a tecnologia, sem maiores reflexões a respeito do que 

ocorreu.

Atualmente, os sistemas de informação podem ser divididos da seguinte

forma (LAUDON, 2004):

a. Sistemas de Apoio Executivo (SAE). Ex: Previsão de tendências de 

vendas; Planejamento operacional; Planejamento de pessoal; Previsão

orçamentária;

b. Sistemas de Informações Gerenciais (SIG). Ex: Gerenciamento de

vendas; Controle de estoques; Orçamento anual; Análise de investimento 

de recursos;

c. Sistemas de Apoio a Decisão (SAD). Ex: Análise de vendas por região; 

Programação da produção; Análise de custo; Análise de preço e

lucratividade; Análise de contratos;

d. Sistemas de automação. Ex: software embarcado em máquinas e

equipamentos; sistemas de engenharia;

e. Sistemas de comunicação e rede. Ex: Intranet; Comércio eletrônico;

Gerenciamento da cadeia de suprimentos; 

f. Sistemas de controle operacional. Ex: Acompanhamento de pedidos;

Processamento de pedidos; Controle de maquinário; Controle da

produção; Controle de materiais; Gerenciamento de caixa; Folha de

pagamento; Sistema de contabilidade; Contas a pagar; Contas a receber; 

Controle de treinamento/desenvolvimento de pessoal; Controle de

viagens; Controle de compras/Fornecedores;
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g. Sistemas de automação de escritório. Ex: Processadores de texto;

Planilhas eletrônicas; Agendas; Correio eletrônico; Processadores/

tratadores de imagens.

A infra-estrutura de hardware pode variar da mais simples, com apenas um ou 

mais computadores isolados, à mais complexa, com os equipamentos de informática 

interligados através de redes.

Uma empresa pode ser considerada informatizada quando, utilizando as TIs, 

ela se baseia em críticas, em idéias e nas capacidades humanas de ensinar e 

aprender. Assim, a sua abordagem para melhoria dos negócios reside na inovação 

proporcionada pela maior compreensão dos seus processos, refletindo a

interdependência entre a mente humana e as suas produções. 

2.2.1 A Tecnologia da Informação enquanto tecnologia revolucionária

Segundo Forrester (1989), a TI criou um novo paradigma tecnológico

basicamente por duas razões: em primeiro lugar, porque cria um conjunto de novas 

práticas e medidas básicas para as empresas e demais instituições, tornando-se

rapidamente um novo senso comum e, em segundo lugar, porque leva as

organizações que a adotam a realizarem mudanças profundas em suas estruturas 

desde a menor empresa à maior instituição.

Segundo o referido autor, existem três perspectivas diferentes para tratar a TI: 

a contínua, a transformadora e a estrutural. Para os “continuistas”, o

desenvolvimento das TIs é um mero processo de avanço tecnológico a longo prazo, 

com uma difusão relativamente lenta e sem maiores impactos na sociedade. Por 

outro lado, os “transformacionistas” consideram a TI uma tecnologia revolucionária, 

com uma rápida difusão e com impactos profundos na sociedade. No meio termo 
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estão os “estruturalistas”, que vêem a TI como uma tecnologia capaz de alterar as 

instituições da sociedade industrial, porém sem transformá-las completamente.

Segundo David, (1990 apud TEIXEIRA, 1998), a difusão da TI pode ser

comparada à do motor elétrico. Para ele, inovações tecnológicas básicas possuem 

um longo período de inércia para que ocorra a difusão pela economia,

principalmente pelo fato de que no início não é economicamente vantajoso substituir 

as velhas tecnologias e também pelo fato de que elas requerem um período de 

aprendizagem, não somente em relação a suas características técnicas, mas

principalmente em relação às mudanças organizacionais que elas necessitam para 

que possam impactar significativamente na produtividade. Ainda segundo ele, no

caso do motor elétrico, o período de difusão e aprendizagem durou quase 40 anos e 

envolveu mudanças radicais nos meios utilizados para planejar e gerenciar as

fábricas. O que significa que, associada a uma inovação tecnológica básica e

revolucionária como o motor elétrico ou a TI, vem um conjunto de inovações básicas 

e não menos revolucionárias relacionadas às formas de gestão e até mesmo às

relações de trabalho.

Kransberg (1989) considera que uma revolução envolve profundas mudanças 

econômicas, tecnológicas e socioculturais. Ele argumenta que a maioria das

tecnologias é evolutiva, uma vez que não surgem de uma hora para a outra e

normalmente evoluem de inovações/conhecimentos anteriores. Como exemplos ele 

cita a máquina a vapor, a imprensa e, obviamente, o computador.  Entretanto, uma 

invenção por si só não é capaz de produzir efeitos realmente revolucionários em

uma sociedade. Porém, em um dado momento, pode ocorrer uma espécie de

sinergia na qual uma série de evoluções relacionadas aparece e se difunde de uma 

forma tal que este conjunto provoca alterações profundas na sociedade, tanto no 



1

contexto econômico quanto nos contextos político, social e cultural. Quando isso

acontece, está caracterizada uma revolução tecnológica.

O exemplo que ele utiliza é o da revolução industrial. Para ele a máquina a 

vapor sozinha não foi a responsável pela revolução, mas sim, uma série de

inovações como a nova organização do trabalho nas fábricas, a especialização e o 

desenvolvimento das indústrias metalúrgica, de transportes e financeira. Com tudo 

isso ocorrendo ao mesmo tempo, a sociedade também se transformou, uma vez que 

o local de trabalho foi transferido para a fábrica e o local da moradia foi transferido 

para as cidades. Isso trouxe conseqüências na organização familiar que antes

trabalhava junta e agora, com o novo paradigma, passou a se dividir, uma vez que, a 

princípio, os homens passaram a trabalhar fora enquanto as mulheres ficaram

trabalhando em casa. Enfim, inovações tecnológicas se juntaram a uma série de 

mudanças sociais, alterando definitivamente a antiga forma de viver e pensar das 

pessoas, criando novas instituições e novos padrões culturais.

 Para avaliar se a TI representa de fato uma tecnologia revolucionária,

Kransberg faz uma análise comparativa entre as mudanças que ocorreram com a 

revolução industrial e as mudanças que estão a ocorrer atualmente e concluiu que 

se trata de fato de uma tecnologia revolucionária. Para ele, portanto, a TI está

definindo uma nova era, a era da informação, que oferece inúmeras novas

possibilidades para a humanidade. Isso porque, segundo ele, esse tipo de tecnologia 

funciona como uma matriz sociocultural que depende de infra-estruturas, de

instituições políticas e econômicas e de valores morais da sociedade para produzir 

os seus efeitos.
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Segundo Tauile (2001), uma revolução tecnológica é 

um conjunto de conhecimentos, procedimentos, instrumentos e técnicas
afins que se introduzem e se difundem pelas sociedades em determinadas 
épocas e que impregnam a transformação dessas sociedades em direção a 
outros estágios, qualitativamente distintos, de seu desenvolvimento
econômico e sociocultural, ou seja, um conjunto de práticas instrumentais e 
organizacionais afins que criam uma espécie de padrão de comportamento 
produtivo e social aceito em um lugar, em uma determinada época.

A idéia presente nesta definição é a de que, a partir da difusão de uma 

revolução tecnológica e, obviamente, da propagação de suas conseqüências, ocorre 

em paralelo o surgimento de novos padrões/formações socioculturais com um salto 

qualitativo e uma evolução econômica.

A partir desta definição, e também para sustentá-la, Tauile caracteriza um 

conjunto de revoluções tecnológicas, de acordo com o impacto gerado nas

sociedades que a experimentaram em suas épocas, quais sejam: com a revolução 

mercantil, veio o capitalismo produtivo – anteriormente, o excedente era produzido a 

partir de uma coerção explícita sobre as pessoas que trabalhavam na produção e o 

lucro era basicamente a diferença entre o preço de compra e o de venda de um 

determinado produto. Com o surgimento do capitalismo produtivo, esta coerção

passou a ser feita de modo indireto através de contratos no qual o trabalhador

alugava a sua força de trabalho por um determinado valor monetário, valor esse 

suficiente apenas para a subsistência do trabalhador e conseqüentemente muito

inferior ao produzido por ele. Assim surgem o trabalho assalariado, a divisão do 

trabalho, a mais-valia e o mercado de trabalho, mudando de forma substancial a 

organização da sociedade naquele período.

A próxima revolução tecnológica foi a industrial, que trouxe com ela o

capitalismo industrial. As importantes mudanças ocorridas na revolução anterior

criaram um terreno fértil para o advento desta outra revolução, principalmente no 

que tange à divisão do trabalho e à evolução das técnicas mecânicas. As atividades 
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puderam ser divididas a tal ponto que algumas das tarefas executadas pelos

trabalhadores poderiam ser executadas por máquinas com muito mais eficiência, de 

modo que a produtividade poderia ser aumentada e haveria uma crescente

passagem do conhecimento das “mãos” do trabalhador para as “mãos” dos donos do 

capital, produzindo meios mais eficazes de geração de excedente econômico e

conseqüentemente de acumulação capitalista. A produção em massa, a

especialização, a padronização, a nova divisão do trabalho (principalmente entre os 

responsáveis pela concepção/administração e os responsáveis pela execução do 

trabalho) e o aumento dos salários, criando novos mercados consumidores, foram 

mudanças fundamentais para realimentar esse processo, criando as bases para a 

próxima revolução tecnológica: a revolução da informação ou da tecnologia da

informação que, como tal, produz rompimentos em relação aos modos de produzir e 

viver vigentes nas sociedades até então. Essa ruptura representa um salto

qualitativo que ainda não está plenamente compreendido, para que a sociedade 

como um todo possa usufruir as potencialidades que a atual revolução tecnológica 

abre para a humanidade (TAUILE, 2001).

Lastres (1999b) considera que “se a revolução industrial transfere a força

humana para as máquinas, aponta-se agora para outro processo de transferência; 

qual seja o de experiências e capacitações até então exclusivas dos seres

humanos”. Conclui que é exatamente por este motivo que este novo paradigma 

representa uma revolução – porque transforma de forma ainda mais radical do que 

na revolução industrial o modo como o ser humano trabalha, aprende, se diverte, 

consome, exerce a sua cidadania etc.

Segundo Silva & Ribeiro (2004), nos setores intensivos em tecnologia, o uso 

da TI provocou mudanças com características revolucionárias. Já nos setores mais 
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tradicionais do modelo fordista, o uso da TI assume características estruturais ou de 

melhoria de eficiência enquanto que nos setores menos intensivos em tecnologia, 

seu uso é limitado basicamente à melhoria dos controles.

Segundo Freeman (1997), a introdução de computadores eletrônicos de baixo 

custo e confiáveis na economia foi a mais revolucionária inovação técnica do século

XX.  Enquanto é verdade que as antigas calculadoras mecânicas e eletromecânicas 

podiam realizar muitas das funções dos modernos computadores antes e durante a 

Segunda Grande Guerra, foi o computador eletrônico que transformou, totalmente,

tanto o espectro de aplicações, quanto seus custos. 

Desde a evolução da tecnologia eletrônica das válvulas nos anos 50 e início 

dos anos 60 ao uso de semicondutores e circuitos integrados nos anos 70 e 80 

houve um incrível aumento do número de componentes por cm3, acompanhado por 

uma expressiva redução dos custos de pelo menos duas casas decimais.

Já em 1960, computadores eletrônicos tinham aumentado a eficiência com a 

manipulação de enormes quantidades de dados, o que lhes permitia realizar

aplicações de folha de pagamento, seguro, cálculos de projetos, etc.

Adicionalmente, eles se tornaram tão rápidos e confiáveis que sistemas de resposta 

automática puderam ser utilizados para controlar operações em tempo real, mesmo 

quando isso envolvia cálculos complexos e/ou com muitas variáveis como em

processos químicos ou navegação aérea. De fato, o computador se tornou o

coração de tais sistemas (FREEMAN, 1997).

Experiências com o radar no tempo da Grande Guerra e sistemas de controle 

de armas e para guiar mísseis formaram a base para os avanços revolucionários nos 

sistemas de controle dos processos industriais e de controle numérico de máquinas. 

Junto com novos tipos de instrumentos eletrônicos e robôs, foram rapidamente
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transformando os processos de engenharia. Esses novos sistemas de manufatura 

são freqüentemente descritos como “Sistemas de Fabricação Flexíveis (FMS)” que 

depois evoluíram para Fabricação Integrada por Computador (CIM) (FREEMAN,

1997).

Originalmente, a indústria do rádio formou a base para a indústria eletrônica.

O crescimento do uso da expressão Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

para descrever esta transformação foi incrementada pela convergência do

computador com as telecomunicações. As aplicações são tantas que já se tornou 

comum o uso de expressões como “sociedade da informação” e, mais recentemente, 

com o avanço da internet interligando milhões de computadores em todo o planeta, 

“sociedade on-line” (FREEMAN, 1997).

Já existem serviços nos quais a TV pode ser ligada à rede de telefonia para 

prover um enorme leque de informações tanto para usuários domésticos quanto para 

usuários de negócios. Compras pela internet, home banking e e-mail estão-se

expandindo a uma enorme velocidade, o que amplia o potencial para novas

aplicações. Conseqüentemente as inovações eletrônicas do século XX também

estão revolucionando as atividades domésticas, agrárias e de serviços, além

obviamente das industriais e, por causa disso, a TI vem sendo considerada uma 

tecnologia revolucionária (FREEMAN, 1997).

Nas próximas seções serão discutidas a micro e pequena empresa e as

políticas públicas.
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2.3 Políticas de difusão de tecnologias de informação

Segundo Lastres (1999), um aspecto muito importante que deve ser levado 

em consideração na discussão sobre políticas de desenvolvimento produtivo e

inovativo é o de que investimento em acesso a novas tecnologias e a sistemas de 

informação e comunicação avançados é útil mas não é suficiente. Ela considera que 

é fundamental promover a existência de uma base de conhecimentos sustentada por 

um processo de aprendizado contínuo. Nessa situação, enfatiza o caráter interativo 

e localizado deste aprendizado, potencializado pela própria característica da TI de 

não só possibilitar mas, também, intensificar as interconexões entre os diferentes

agentes, de forma que cresce e aparece com muita importância a figura do agente 

coletivo ao invés de empresas individuais. A autora sugere que a nova ênfase das 

políticas públicas deve concentrar-se em promover processos coletivos de

aprendizagem, como redes e clusters, reunindo atores e empresas de diversos

tamanhos, com atenção especial às micro e pequenas empresas.

Nessa mesma linha de pensamento, Castells (1996) vê a formação de redes 

como uma tendência sem retorno nessa nova fase do capitalismo. Estruturas

horizontais substituiriam as velhas hierarquias burocráticas verticais. A cooperação 

entre diversos agentes, reunidos pelas redes de informação, permitiria a formação 

de estruturas facilitadoras do estabelecimento de processos de aprendizado

adequados às novas tecnologias e os efeitos dessa nova estrutura de rede seriam 

positivos.
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Conforme descrito por Katz e Shapiro, (citados por MARQUES, 2004), efeito 

de rede é o aumento de utilidade que um usuário obtém do consumo de um produto 

à medida que o número de outros usuários que consomem o mesmo produto

aumenta. Já para Liebowitz e Margolis, (também citados por MARQUES, 2004), é o 

aumento do valor de uma ação que ocorre como resultado do aumento do número 

de agentes tomando ações equivalentes. Qualquer que seja a definição adotada os 

efeitos deverão ser percebidos de forma positiva, o que vai de acordo com o que já 

foi dito por Castell e Graeml.

Segundo Lemos (1999), as políticas de inovação se tornam mais importantes 

atualmente do que no passado, principalmente por estarmos vivenciando um

momento de grandes transformações cujo foco principal é a informação.

Ainda conforme a autora, as políticas tenderam tradicionalmente a focar em 

padrões de promoção de desenvolvimento tecnológico de firmas ou projetos

pontuais e individuais. Atualmente, nota-se uma tendência a entender políticas

científicas, tecnológicas e industriais como fazendo parte de um mesmo conjunto 

que objetiva privilegiar o desenvolvimento, disseminação e uso de novos produtos, 

serviços e processos, além de enfatizarem também o estímulo à formação de redes 

de diferentes agentes para intensificar o processo de aprendizado, desenvolvimento, 

produção e comercialização das inovações. Isso acontece porque, trabalhando em 

rede, as empresas podem administrar as incertezas em relação às escolhas

tecnológicas de modo mais eficiente.

Segundo La Rovere (1999), a definição de uma política de inovação para 

pequenas e médias empresas (PMEs) é extremamente complexa por várias razões. 

Ela cita em primeiro lugar a heterogeneidade do universo das PMEs, uma vez que 

abrangem desde empresas em setores tradicionais da economia que ainda
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trabalham com processos artesanais até empresas de setores dinâmicos com

intensa atividade de pesquisa e desenvolvimento. Em segundo lugar, o fato de que a 

maneira pela qual as PMEs se associam e se relacionam com as instituições de 

pesquisas e agências públicas depende muito da localização dessas empresas. Em 

terceiro lugar, o fato de que não há um critério único para definir micro, pequenas ou 

médias empresas, de modo que fica complicado para os formuladores de política 

basearem-se em casos de sucesso de outros países.

Para La Rovere, as MPEs possuem algumas limitações muito importantes em 

relação ao seu papel como inovadoras: menor poder político, menor acesso a crédito 

e menor acesso a informações tecnológicas. Deste modo, as políticas de inovação 

para MPEs devem atuar no sentido de tentar proporcionar condições para que

superem as suas principais limitações, com ênfase nas políticas de difusão de 

tecnologias de informação por basicamente três motivos:

a) A crença de que a convergência entre as tecnologias da

informação e da comunicação pode criar novas oportunidades para 

essas empresas;

b) A crença de que a modernização da infra-estrutura de

telecomunicações pode viabilizar a aquisição de novos

conhecimentos;

c) A crença de que a difusão das tecnologias de informação e

comunicação aumenta a competitividade dessas empresas.

Entretanto a autora observa alguns problemas associados a essas políticas: 

a) Dificuldade na definição de MPMEs;

b) A condição inovadora da empresa varia conforme o seu setor;
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c) A difusão das TIs, por si só, não garante a inserção dessas

empresas na economia do conhecimento;

d) As MPEs geralmente não têm conhecimento a respeito dos

possíveis ganhos de competitividade possibilitados pelas novas

oportunidades de negócios. Assim, a maioria das MPEs só decide 

pela introdução de inovações quando consegue ver claramente as

oportunidades obtidas com a utilização da inovação, ou então quando 

é obrigada pelos seus clientes e/ou fornecedores.

Conforme explica La Rovere, a percepção/identificação desses problemas

levaram a uma redefinição das políticas de inovação voltadas para MPEs nos países 

desenvolvidos. Enquanto em um primeiro momento enfatizou-se a difusão de

tecnologias de informação e comunicação (política centrada na oferta), agora a

ênfase está sendo dada ao treinamento de usuários e ao apoio à formação de redes 

de firmas (política centrada na demanda).

Com relação às políticas de difusão, a autora explica que, para que tragam 

ganhos, é necessário que a adoção de novas tecnologias esteja inserida numa

estratégia que envolva desde a reorganização da firma até o treinamento dos

funcionários. Observa que a difusão das TIs deve ser analisada como uma série de 

etapas: do investimento em infra-estrutura à provisão de serviços; da provisão á 

conscientização das firmas; da conscientização a adoção; da adoção ao uso efetivo 

e do uso efetivo ao ganho de vantagem competitiva.

As políticas centradas na oferta devem dar conta da primeira etapa enquanto 

que as políticas centradas na demanda devem dar conta de todas as etapas

seguintes. Como as políticas centradas na oferta são construídas muitas vezes com 

base nos interesses dos grandes fornecedores de serviços e equipamentos, os
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objetivos a serem alcançados pelas políticas de difusão devem ser focados na

demanda.

Em termos econômicos, segundo Tigre (1998), os indicadores atualmente 

utilizados para análise da difusão da TI nas empresas são:

a. Comércio Eletrônico – Número e valor das transações B2B

(entre empresas) e B2C (entre uma empresa e o consumidor final). 

b. Mídia eletrônica – Valor do mercado publicitário on-line.

c. Parque instalado – Número e tipo de equipamentos instalados 

em empresas, por tamanho, região.

d. Empresas com acesso à Internet – Número de empresas com 

acesso à Internet por porte e região.

e. Empresas com website – Número de empresas que dispõem de 

website por porte, setor, região; tipo de conteúdo oferecido. 

f. Empresas com comércio eletrônico – Número de empresas que 

praticam transações on-line por porte, setor e região.

g. Difusão do uso na empresa – Profissionais com acesso à

Internet/total de funcionários.

h. Acesso à banda larga - Empresas com acesso a serviços de 

comunicação de dados de alta velocidade (fibra ótica, ISDN, rádio, 

satélite, etc.).

i. Custo de acesso – Custo mensal dos diferentes tipos de acesso 

(ex: custo de acesso 1 MBit/segundo). 

j. Servidores seguros – Número de servidores com dispositivos de 

segurança.
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k. Investimentos em TI – Valor dos investimentos em TI nas

empresas (equipamento, treinamento, software, serviços).

l. Sites mais visitados – Número de acessos aos principais sites, 

sites premiados.

m. Aplicações Web – Número de empresas com aplicações de TI 

em ambiente Web (ASP, Data-center, vídeoconferência, supply-

chain management, call-center).

n. Serviços de Telecomunicações – Receitas das operadoras por 

tipo de serviço (voz, dados, voz/IP, banda larga, serviços).

o. Investimentos em empresas de TI – Capital de risco, joint-

ventures, fusões e aquisições. 

p. Serviços de suporte empresarial – Capacitação, disponibilidade 

e custo de serviços de webdesign, software, data, web e

hospedagem de aplicações, suporte, etc.

q. Mudanças organizacionais – Adoção de técnicas

organizacionais, mudanças na estrutura e capacitação do RH.

r. Exportações e Importações – Impactos da Internet no comércio 

exterior das empresas.

s. Comércio de serviços – Exportações e importações de serviços 

de telecomunicações.

Esses indicadores viabilizam a análise tanto na perspectiva das políticas

centradas na oferta quanto (em menor grau) na perspectiva das políticas centradas 

na demanda, o que mostra a complexidade dos desafios envolvidos no processo de 

difusão/adoção das TIs por MPMEs e também a necessidade de políticas públicas 

articuladas de ciência e tecnologia, educacional e industrial.
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 3. MODELO DE ANÁLISE

O modelo de análise desta pesquisa foi construído a partir da teoria neo-

schumpeteriana, dos conceitos de inovação/difusão de tecnologia, de tecnologia 

da informação e de políticas públicas, apresentados e discutidos na revisão da 

literatura. Nesta abordagem, o processo de inovação/difusão depende de vários 

fatores relacionados com a capacitação da organização, a indústria em que ela 

se insere e aspectos de natureza institucional. O modelo proposto procura dar 

conta dessas dimensões.

Fatores condicionantes da adoção das TIs em MPEs

Figura 2 – Fonte: construção do autor.
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Este modelo foi então decomposto, sendo que, para cada variável, foram

derivados um ou mais indicadores de análise/levantamento:

• Fatores institucionais

o Infra-estrutura tecnológica 

§ Custos do acesso à Internet e à banda larga

o Políticas de incentivo

§ Existência ou não de políticas de incentivo ao uso da TI

• Fatores industriais

o Pelo lado da Oferta 

§ Existência ou não, para o mercado das MPEs, de

fornecedores de:

• Hardware

• Software

• Serviços de TI

o Pelo lado da Demanda

§ Características do setor quanto à necessidade de

• Hardware

• Software

• Serviços de TI

• Fatores organizacionais:

o Nível de Capacitação dos Gestores – conhecimento sobre:

§ Potencialidades da TI na sua empresa.

§ Fornecedores

§ Custos dos produtos/serviços de TI

§ Tendências tecnológicas
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o Implantação de Mudanças Organizacionais

§ Flexibilidade x Resistência

Quanto ao nível de utilização da TI, será preciso descobrir qual a situação 

atual das empresas pesquisadas em relação à:

o Hardware

§ Quantidade de microcomputadores

§ Quantidade de servidores

§ Quantidade de impressoras

§ Rede

o Software

§ Escritório

§ Sistemas de Controle Operacional

§ Sistemas de Automação

§ SAE, SIG, SAD e BI

o Internet

§ Web Site

§ Comércio eletrônico

§ Outras aplicações WEB

A partir do modelo e das variáveis escolhidas, foi construído o questionário 

conforme o Apêndice A. As variáveis foram definidas considerando a disponibilidade 

de dados e a sua utilização por outros trabalhos da bibliografia apresentada (TIGRE, 

NELSON, LASTRES, LA ROVERE).
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4. MÉTODO

Este trabalho caracteriza-se por uma pesquisa do tipo estudo de caso. Nesta 

pesquisa pretende-se aplicar questionários com uma amostra de micro e pequenos 

empresários do APL de Confecções em Salvador. Foi escolhido o APL de

Confecções por se tratar do que possuía as características que mais se

aproximavam do objeto de estudo em questão, uma vez que se compõe

basicamente de micro e pequenas empresas que, por fazerem parte de uma rede de 

empresas, poderiam potencialmente aproveitar melhor as possibilidades que a TI

oferece.

4.1 Local geográfico

Essa pesquisa foi realizada na cidade de Salvador/BA.

4.2 População/Amostra

A população desta pesquisa constitui-se das MPEs do APL de Confecções 

em Salvador. Atualmente o tamanho da população é de 98 empresas. Foram

contatadas todas as empresas da população, mas apenas 17 empresas

concordaram em responder a entrevista, sendo que uma delas foi descartada por 
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tratar-se de uma grande empresa e conseqüentemente não fazer parte do nosso 

público-alvo. Assim, a amostra representou 16% da população proposta para este 

trabalho.

Entre as empresas entrevistadas, sete delas, (44%), possuem até nove

empregados e nove, (56%), possuem até 19 empregados.  Em relação ao

faturamento anual, dez empresas, (63%), declararam possuir faturamento de até R$ 

244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) e seis, (37%), de até R$

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)1.

4.3 Instrumentos de pesquisa

O instrumento utilizado foi o questionário, constituído basicamente de

perguntas fechadas sobre indicadores derivados diretamente do modelo de análise e 

de algumas perguntas abertas. A predominância de perguntas fechadas sobre as 

abertas deve-se ao fato de que as primeiras são mais adequadas ao estudo

proposto, permitindo um mapeamento do real estágio de utilização da TI. Já as

questões abertas mostraram-se mais adequadas para a análise dos fatores que 

mais influenciam a decisão de uso da TI.

4.4 Procedimentos

O trabalho de coleta foi desenvolvido pelo pesquisador e foi realizado no 

período de 07/06/2006 a 07/07/2006.

1
 Embora o critério adotado tenha sido o faturamento, se tivesse sido utilizado o critério de número de 

empregados a amostra não seria alterada.
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A relação das empresas que compõem o APL de Confecções foi obtida junto 

à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti). A partir 

daí todas as empresas constantes da lista foram contatadas através de telefone para 

marcação da entrevista. As entrevistas foram feitas pelo pesquisador, utilizando

como guia o questionário, que foi preenchido pelo próprio pesquisador. 

Após ter efetuado todas as entrevistas, os dados foram tabulados em uma 

planilha eletrônica para posterior análise.

4.5 Limites do estudo

O principal limite do estudo refere-se ao fato de que os resultados não podem 

ser generalizados para todas as MPEs da cidade de Salvador, uma vez que se trata 

de um estudo de caso, focado em um setor e respaldado em uma teoria que

considera a difusão/adoção um processo relacionado com diversos fatores que se 

combinam de forma diferenciada para cada usuário. Sendo assim, ela apenas nos 

dá um indicativo do que pode estar ocorrendo com o conjunto das empresas que 

compõem este APL.
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5. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

A análise e a interpretação dos dados foi feita com base nas perguntas do 

instrumento de coleta (questionário), no referencial teórico e no modelo de análise. 

Para cada fator considerado, os dados serão apresentados agrupados em forma de 

tabelas ou gráficos, seguidos de análises descritiva e crítica relacionadas com o 

referencial teórico.

5.1 Fatores Institucionais

Os fatores institucionais analisados foram aqueles relacionados com a

existência de uma infra-estrutura que dê suporte ao uso e difusão das TIs e da 

existência de políticas públicas de incentivo à difusão tecnológica nas MPEs.

Conforme mostra a Tabela 2, todas as empresas pesquisadas que possuem 

computador, possuem acesso à internet banda larga. O valor pago pelas empresas 

pelo acesso à internet banda larga está entre 70 e 90 reais. Não houve durante as 

entrevistas queixas em relação aos valores pagos.

Esses dados mostram que a infra-estrutura de telecomunicações e

provedores de acesso está bem difundida entre as empresas pesquisadas, de modo 

que não representam um obstáculo ao uso dos serviços de TI. Ao contrário, estando 

disponível representa, sim, uma facilidade. Concluindo-se que as políticas centradas 
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na oferta, como a de metas de universalização do acesso, estão atingindo as MPEs 

do APL de Confecções.

Tabela 2 – Acesso à banda larga

SIM NÃO

Até R$ 50,00 0 0

Até R$ 100,00 15 0

Acima de R$ 100,00 0 0

Fonte: Dados da pesquisa de campo.

Quando perguntadas sobre quais as políticas públicas que conheciam para 

incentivar o uso da TI, todas as empresas responderam ignorarem a existência

desse tipo de política. Entretanto, sugeriram algumas ações que poderiam ser

tomadas pelo governo. O gráfico da Figura 3 nos mostra que foram citadas três 

ações diferentes pelas empresas pesquisadas. Todas falaram da necessidade de 

treinamento, 80% citaram facilidades de financiamento para obtenção de recursos 

de informática, tanto referentes a hardware quanto a software, e 27% disseram que 

o governo poderia dar incentivo fiscal para baratear os custos com aquisição de 

hardware e software. Notadamente, a necessidade de treinamento é crucial para 

essas empresas.
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Tipos de ação que poderiam ser tomadas pelo governo 
para incentivar o uso de TI pelas MPEs
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Figura 3 – Fonte: Dados da pesquisa de campo.

Esta informação deixa claro que não existem políticas centradas na demanda 

para as MPEs ou que essas políticas não estão atingindo seu público-alvo. Este é 

um dado extremamente importante que mostra claramente que há aqui um sério 

obstáculo à difusão das TIs entre as MPEs. Conforme explica La Rovere (1999), as 

políticas de demanda têm-se tornado o alvo preferencial das políticas nos países 

desenvolvidos, dado que aquelas centradas na oferta são muito importantes, mas 

mostraram-se insuficientes para que essas tecnologias se difundissem na velocidade 

desejada.

Com relação aos fatores institucionais, pode-se concluir que não existe uma 

política voltada para MPEs em relação a TI, havendo uma grande necessidade de 

treinamento, tanto em relação ao uso do equipamento quanto ao de gestão.



1

5.2 Fatores industriais

Os fatores industriais analisados foram aqueles relacionados à existência de 

fornecedores das TIs, à existência de demanda e ao conhecimento que as MPEs do 

setor estudado possuem a respeito tanto de fornecedores quanto de suas

necessidades.

Nenhuma das empresas entrevistadas conhecia possíveis fornecedores de

hardware, de software ou de serviços de TI que pudessem atendê-las no seu

negócio, sendo que várias delas solicitaram maiores explicações a respeito do que 

seriam esses serviços.

Durante as entrevistas, a maioria das empresas informou que comprou o seu 

equipamento no supermercado ou com pessoas que vendiam máquinas montadas.

 Com relação aos softwares que utilizavam, informaram que vieram com o

computador (caso dos softwares de escritório) ou foram adquiridos por indicação de 

algum amigo que já possuía um software semelhante. Isso mostra uma realidade um 

pouco diferente da dos fornecedores de hardware. Se por um lado parece haver

espaço no mercado para fornecedores de hardware com foco em MPEs e voltados 

para demandas específicas, em relação a software e a serviços de TI parece que o 

problema é de falta de divulgação, uma vez que eles existem (até em grande

quantidade), porém não conseguem ter seus nomes conhecidos ou lembrados por 

seus clientes em potencial.

Fica evidenciada com essas respostas a necessidade de treinamento. Essa 

capacitação é que lhes possibilitará também fazer uma escolha condizente com suas 

necessidades. As empresas não conhecem o potencial que a TI pode oferecer aos 

seus negócios e não têm idéia da enorme quantidade de serviços que hoje são 

disponibilizados.
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De acordo com os dados da Tabela 3, quase a metade das empresas (53%) 

não vê necessidade de aumentar as suas instalações de informática, enquanto que 

a maioria (47%) diz ter necessidade de aumentar as suas instalações, e, quando 

perguntadas sobre qual seria este novo hardware, todas responderam que seria um 

microcomputador. Com relação ao software, 40% das empresas entrevistadas não 

precisam ou não sabem se precisam ampliar o uso de softwares, sendo que das 

60% restantes, todas elas sinalizaram a necessidade de softwares de controle de 

estoques, enquanto que oito (88%), informaram sentir necessidade de softwares de 

controle de vendas e três (20%) necessitavam de softwares para controle do fluxo de 

caixa. Quanto aos serviços de TI, 20% das empresas responderam que precisam de 

serviços de manutenção de microcomputadores. Informaram inclusive uma total

insatisfação em relação a este serviço, pois não possuem confiança de que o

fornecedor está agindo corretamente ou não. Elas deixaram clara a impressão de 

estarem sempre sendo ludibriadas. Entretanto, 47% das empresas entrevistadas

responderam não precisar de serviços de TI, enquanto que 33% não souberam

responder a esta questão, pedindo maiores esclarecimentos a respeito do que

seriam serviços de TI.

Tabela 3 – Necessidades quanto a hardware, softwares e serviços de TI

Precisam Não sabem/Não precisam

Hardware 7 8

Software 9 6

Serviços de TI 3 12

Fonte: Dados da pesquisa de campo.

Esses dados nos mostram que aproximadamente metade das empresas

entrevistadas já consegue perceber ganhos com o investimento em TI,
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particularmente as empresas que já se utilizam dessas tecnologias há mais tempo. 

Entretanto, a maioria das empresas ainda tem como foco principal de preocupação a 

utilização das TIs para melhorar os seus controles. 

Como explica Zubbof (1994), ainda há um longo caminho a ser percorrido 

para que essas empresas se tornem informatizadas, pois precisam passar pelas 

fases de automação dos seus processos e de interconexão com clientes e

fornecedores para que, em seguida, possam chegar ao patamar de informatizadas, 

quando então irão utilizar todo um conjunto de informações geradas a partir das 

etapas anteriores para que possam tomar decisões com mais eficiência e menos 

incertezas.

Isso confirma o fato descrito por vários autores, já discutidos na revisão da 

literatura, (como LASTRES, 1999; ROGERS, 1995; DOSI, 1982/84/88; ZUBBOF,

1994) de que, em se tratando de uma inovação, deve haver um tempo de

aprendizado que pode variar de agente para agente, mas que, no caso das MPEs 

pesquisadas, parece ainda estar no início. O que reforça a tese de que há uma 

enorme necessidade de políticas de treinamento para que os usuários possam

perceber com maior clareza os benefícios do uso da TI (LA ROVERE, 1999).

5.3 Fatores organizacionais

Aqui são apresentados os resultados referentes ao nível de conhecimento das 

empresas a respeito das tecnologias de informação e das mudanças que o seu uso 

pode proporcionar.

Todas as empresas pesquisadas concordam que a utilização de TI ajuda as 

MPEs, sendo que todas citaram a melhoria dos controles como a forma pela qual a 
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TI pode ajudar. Além disso, nenhuma das empresas pesquisadas soube dizer

alguma coisa a respeito das tendências das TIs.

O controle aparece mais uma vez como principal preocupação dos micro e 

pequenos empresários entrevistados, reforçando o argumento de que essas

empresas ainda estão em um estágio inicial do uso das TIs. O fato de as empresas 

não estarem a par das principais tendências tecnológicas, além de reforçar a

necessidade de uma maior ação dos agentes de mudança (assim como na questão 

anterior), mostra também que isso pode representar um grande obstáculo ao

investimento em TIs, além da necessidade de cuidado quanto à real necessidade de 

investir nessa tecnologia apenas por investir. Isso porque, conforme previsto pela Lei 

de Moore, essas tecnologias estão-se desenvolvendo a uma velocidade muito

grande, de forma que a falta de conhecimento acerca das tendências pode provocar 

investimentos em tecnologias que podem estar com os seus dias contados,

acarretando, além de prejuízos financeiros para os investidores, uma perda de

confiança e um aumento da incerteza para investir.

Todas as empresas pesquisadas perceberam que a introdução do uso da TI 

acarretou algum tipo de mudança na organização.  A principal mudança, citada por 

todas as empresas, é a do aumento nos controles. Além disso, 33% delas citaram

uma maior agilidade nas ações dentro da organização e apenas uma empresa citou 

a mudança nos processos internos, sendo que todas se mostraram dispostas a 

implementar as mudanças que porventura surgissem com um maior uso da TI.

As respostas dadas pelas empresas entrevistadas podem ser consideradas 

surpreendentes, aparentemente, uma vez que apenas uma empresa citou uma

mudança efetiva na organização (mudança de processos), enquanto todas as outras 

citaram ganhos, obtidos com a utilização da TI. Porém, quando comparadas com 
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dados anteriores, fica clara mais uma vez a falta de percepção a respeito da

utilização das TIs. O fato de todas se terem mostrado dispostas a implementar as 

mudanças não reflete a realidade, uma vez que não há uma percepção de que 

mudanças precisam ser implementadas. O que há é o desejo de melhorar os

controles e a produtividade (representado nesse caso pela citação do “aumento de 

agilidade”). Sendo assim, não temos como afirmar que essas informações podem 

levar à conclusão de que nas empresas entrevistadas elas realmente estariam

dispostas a implementar as mudanças que surgissem em decorrência de uma maior 

utilização das TIs.

Mudanças que uma maior utilização de TI acarretaria na 
empresa
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Figura 4 – Fonte: dados da pesquisa de campo.

O gráfico da Figura 5 nos mostra que o item “Não acha necessário” recebeu 

nota 1 de oito empresas, nota 2 de três empresas e nota 3 de quatro empresas. O 

item “alto custo”, recebeu nota 2 de oito empresas e nota 3 de sete empresas. Já o 

item “Não tem acesso” recebeu nota 6 de oito empresas e nota 7 de sete empresas, 
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enquanto o item “Não confia”, recebeu nota 5 de oito empresas e nota 7 de seis 

empresas. O item “Não conhece fornecedores” recebeu nota 2 de quatro empresas 

entrevistadas, nota 3 de quatro empresas e nota 4 de sete empresas. O item “Não 

conhece produtos/serviços de TI” recebeu nota 4 de oito empresas e nota 5 de sete 

empresas. Finalmente o item “Outra”, recebeu nota 1 de sete empresas, sendo que 

todas citaram “ter outras prioridades” no campo aberto para este item, enquanto oito 

empresas não preencheram o campo aberto e deram nota 7. 

Grau de influencia dos fatores na decisão de não ampliar o uso de TI
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Figura 5 – Fonte: dados da pesquisa de campo.

Ao atribuir um peso2 às notas com o objetivo de efetuar a classificação dos 

itens, foi encontrado o seguinte resultado: 

2
Para cada item foi dada uma nota de 1 a 7, sendo que a nota 1 era a mais importante e a nota 7 a de menor 

importância. Para poder classificar os itens de acordo com o grau de importância, foram somadas todas as notas 

de cada item e depois o total foi subtraído de 100, com o objetivo de inverter a pontuação para facilitar a 

visualização. Assim, o item que recebeu a maior pontuação foi o mais importante enquanto que o de menor 

importância ficou com a menor pontuação.
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Tabela 4 – Notas ponderadas

Item Nota Ponderada

Não acha necessário 74

Alto custo 63

Não conhece fornecedores 52

Possui outras prioridades 37

Não conhece produtos/serviços de TI 33

Não confia 18

Não tem acesso 3

Fonte: dados da pesquisa de campo.

A Tabela 4 mostra que os principais fatores considerados para uma não 

ampliação do uso da TI são a falta de necessidade e o alto custo (o que na realidade 

representa falta de conhecimento), seguido pela existência de outras prioridades.

Como explicado por Rogers (1995) e La Rovere (1999), pode-se concluir que 

é necessário que todos os agentes de mudança sejam mais efetivos em suas

políticas de promoção do uso da TI, bem como no conhecimento da cultura e das 

necessidades dessas empresas, não ficando como simples espectadores à espera 

de que as coisas aconteçam. É papel desses agentes, principalmente do Poder 

Público, atuar de forma concreta na promoção de políticas que visem a melhoria das 

condições das MPEs, ainda mais em uma cidade como Salvador, na qual possuem 

importância tanto para a sociedade quanto para a economia, conforme já foi

discutido na revisão da literatura.
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5.4 Grau de utilização

Neste item será avaliado o grau de utilização da TI entre as empresas

pesquisadas em relação a hardware, software e internet.

O gráfico da Figura 6 mostra que, entre as 16 empresas pesquisadas, apenas 

uma não possui equipamentos de informática, sendo que 75% delas possuem

apenas um computador, enquanto que 19% possuem dois. Outra informação

importante é que nenhuma das empresas informou possuir rede e três delas (19%) 

informaram possuir outro equipamento de informática, no caso um scanner. Parece 

não haver conhecimento por parte da grande maioria das empresas entrevistadas da 

existência ou utilidade de outros equipamentos de informática que não os

computadores e as impressoras.

Hardware utilizado pelas MPEs

1

16

1

16

13
12

0

14

0

33

0
1

0 0
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Micro
computador

Servidores Impressoras Rede Outros

N
º 

d
e

 e
m

p
re

s
a

s

zero

um

dois

Figura 6 – Fonte: dados da pesquisa de campo.

O fato de 75% das empresas possuírem apenas um computador nos leva a 

crer que o computador é utilizado basicamente pelo administrador da empresa, de 

modo que as outras pessoas que lá trabalham não lidam diretamente com o
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computador ou suas atividades não sofrem a sua interferência diretamente. Ou seja, 

há espaço ainda para muitas mudanças de cunho organizacional que, por sua vez, 

dependem de mudanças de cunho cultural (TIGRE, 2002; ZUBBOF, 1994).

Se fôssemos considerar apenas essa informação para saber se uma empresa 

é informatizada ou não, teríamos um resultado extremamente animador com 94%

das empresas informatizadas. Porém, esse não será o critério utilizado para esta 

análise uma vez que o simples acesso à tecnologia não é suficiente para considerar 

uma empresa informatizada. É necessário também, entre outras coisas, avaliar

como a empresa utiliza a tecnologia (ZUBBOF, 1994).

Quanto à motivação para utilização de computadores nas empresas

entrevistadas, o gráfico da Figura 7 mostra que todas as empresas informaram que a 

principal motivação para uso dos computadores na empresa foi melhoria dos

controles. Da mesma forma, todas consideraram a melhoria da comunicação com 

clientes e fornecedores, através do uso de e-mails, um fator importante de

motivação. Nenhuma das empresas entrevistadas citou a automação das atividades 

e apenas duas delas citaram a otimização do acesso a informações para tomada de 

decisão. Curiosamente, uma única empresa citou o item outras e escreveu

aparência. Em suas palavras “às vezes eu perdia cliente porque quando ele chegava 

aqui e via que eu não tinha computador dizia: vixe, não tem nem computador! Aí, eu 

tive que comprar um para ficar lá na frente, bem na entrada....” (PESQUISA DE 

CAMPO, 2006).
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Motivação para uso de computadores
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Figura 7 – Fonte: dados da pesquisa de campo.

A partir desses dados podemos concluir que a principal busca ainda não é de 

aumento de produtividade mais principalmente de aumento dos controles. Isso pode 

estar acontecendo porque ainda não percebem outras vantagens da tecnologia.

Essa informação reforça o argumento de Zubbof (1994) de que a princípio a busca é 

para aumentar o controle seguido do aumento da continuidade, para então se

buscar aumentar a compreensibilidade. Há, portanto, uma trajetória de aprendizado 

fundamental nesse processo de adoção que, na amostra pesquisada, mostra-se

incipiente.

O gráfico da Figura 8 mostra que todas as empresas entrevistadas, que

possuem computador, utilizam o e-mail como forma de comunicação. Todas elas 

também citaram o uso da internet para obtenção de informações como preços ou 

para realização de serviços/obrigações para com o governo. Apenas duas empresas 

(13%) citaram utilizar computadores para controles de compras e/ou estoques. Isso

surpreende, uma vez que a busca por maior controle aparece claramente durante 

quase toda a entrevista. Sete empresas (47%) citaram utilizar o computador para 

controle de vendas e apenas uma citou utilizar o computador para obtenção de 

informações gerenciais. Nenhuma das empresas entrevistadas citou o uso de
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computadores para as atividades de contabilidade, cadastros de clientes e

fornecedores, folha de pagamento e automação de processos. Onze empresas

(74%) citaram a opção outros e todas elas responderam controle de faturamento.

Atividades nas quais a empresa utiliza computadores
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Figura 8 – Fonte: dados da pesquisa de campo.

O fato de não utilizar computadores para contabilidade e folha de pagamento 

(aplicações típicas de controle) foi justificada pelo fato de que todas as empresas 

entrevistadas têm sua contabilidade realizada de forma terceirizada. 

Todas as empresas responderam à pergunta sobre fornecedor que o principal 

critério utilizado era o preço. Algumas incluíram a palavra qualidade, mas quando 

perguntadas sobre como a qualidade era avaliada, não sabiam como responder e 

marcavam a opção de indicação. No total, 11 empresas (69%) responderam que o 

segundo critério para escolha do fornecedor era indicação por pessoas conhecidas. 

Nenhuma das empresas entrevistadas respondeu avaliação técnica, fornecedor já 

conhecido ou qualquer outro critério.
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Critério utilizado para escolha do fornecedor
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Figura 9 – Fonte: dados da pesquisa de campo.

Esse dado reforça o argumento levantado por La Rovere (1999) a respeito 

das limitações enfrentadas pelas MPEs em relação ao uso de inovações. Assim, os 

fornecedores que desejem focar no segmento das MPEs precisam ter uma

estratégia baseada em preço.

Tendo encerrado o ciclo de perguntas referentes a hardware, fica

demonstrado que apesar da maioria das empresas entrevistadas já possuir

computadores e impressoras, o seu uso ainda é extremamente limitado uma vez que 

eles não estão interligados em rede e não é observada a existência de outros

equipamentos básicos como notebook, palm ou de equipamentos um pouco mais 

sofisticados, como máquinas de costura computadorizadas.

Quanto ao uso de softwares de escritório, todas as empresas responderam 

que os possuem e disseram utilizar o MS Office, apesar da existência de outros

softwares, inclusive gratuitos. A explicação para este fato foi de que o pacote Office 

já vinha instalado no computador junto com o MS Windows e uma série de outros 
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aplicativos. O gráfico da Figura 10 mostra que nove, das nove empresas que

informaram utilizar softwares de controle, utilizam softwares de controle de

faturamento, e que sete delas utilizam também um software para controle de vendas. 

Nenhuma das empresas entrevistadas respondeu possuir algum software para

automação da produção ou de apoio à decisão. 

Observando o gráfico, verifica-se que uma empresa respondeu utilizar o

computador para obtenção de informações gerenciais. Porém a empresa em

questão informou utilizar o Excel para este fim e não um programa específico. Da 

mesma forma, no mesmo gráfico, 11 empresas citaram utilizar o computador para 

controle de faturamento enquanto que agora obtivemos apenas nove. A

inconsistência pôde ser retirada porque duas das empresas responderam que

utilizam o Excel para efetuar este controle, de modo que realmente apenas nove 

utilizam softwares específicos para este fim.
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Figura 10 – Fonte: Dados da pesquisa de campo.

Conforme já foi notado na análise dos dados mostrados no gráfico,

surpreende aqui a ausência de softwares de controle básicos como os de controle 
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de estoques, de fluxo de caixa, de contas a pagar e a receber. Inclusive porque são 

softwares relativamente baratos e que estão à venda em qualquer loja de informática 

e até mesmo em supermercados. Talvez a principal explicação para este fato seja a 

de que alguns desses softwares são tão genéricos que acabam tornando-se de 

difícil aprendizado. O que, segundo Rogers e Tigre (1995, 2002), são fatores

importantes para a difusão de uma inovação, isso, claro, associado ao fator

informação/conhecimento.

Partindo de pressuposto vindo da revolução industrial de que a automação é 

fundamental para o aumento da produtividade, essas respostas mostram que as

empresas entrevistadas possuem um enorme potencial de aumento de sua

produtividade ainda não-explorado. Dessa forma, elas ainda nem entraram na fase 

de aumento da continuidade (ZUBBOF, 1994). Ou seja, estão ainda na fase da 

busca, ainda precária, por melhores controles, ainda longe, portanto, da fase do 

aumento da compreensibilidade. 

Os dados da Figura 11 nos mostram que apenas uma das empresas

entrevistadas possui um web site e que nenhuma das empresas pesquisadas realiza 

comércio eletrônico ou possui qualquer aplicação web. A única empresa que

respondeu possuir um site informou que o utiliza basicamente para expor a sua 

empresa na rede. Essa é, portanto, mais uma aplicação da tecnologia que não vem 

sendo aproveitada pelas MPEs pesquisadas.
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Figura 11 – Fonte: dados da pesquisa de campo.

Segundo TIGRE (1998), este é um indicador importante da difusão da TI,

particularmente da Internet. O fato de 93% das empresas não possuírem um site na 

web nos diz muito a respeito da percepção da importância que essas empresas vêm 

dando a essa tecnologia. Isso é um fato que surpreende principalmente porque

todas elas são usuárias da internet e possuem acesso à banda larga, sendo que a 

maioria dos provedores disponibilizam espaços gratuitos para que seus clientes

hospedem suas páginas até um determinado tamanho. 

Em relação ao indicador de uso da internet, pode-se dizer que a mesma 

praticamente não é utilizada pelas empresas. O principal uso desta tecnologia é para 

envio e recebimento de e-mails e nada mais. Há, portanto, uma enorme lacuna que 

precisa ser preenchida tanto por fornecedores de software quanto de serviços web 

para que essas empresas possam usufruir dos benefícios que já são presentes e 

não são muito caros.
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6. CONCLUSÃO

A partir dos dados obtidos com a pesquisa e nas análises baseadas nas

referências bibliográficas utilizadas, foram identificados os principais fatores

institucionais, industriais e organizacionais que influenciam a decisão das micro e 

pequenas empresas de Salvador a adotarem ou não a TI. 

Quanto aos fatores institucionais, os dados confirmam, uma vez que foram

citados por todas as empresas, a importância e a necessidade mostrada por La

Rovere (1999) das políticas de treinamento que o Poder Público deve implementar. 

Mais uma vez fica claro que as políticas governamentais centradas na demanda não 

estão atingindo o seu público-alvo de forma eficiente ou não existem. Parece estar 

explícito aqui o fato de que o Poder Público deve ser atuante e não deve ter uma 

postura de espectador, principalmente em se tratando da difusão de uma tecnologia 

revolucionária como a TI. 

Quanto aos fatores industriais, os dados obtidos da pesquisa deixam claro 

que há uma falha na atuação dos agentes de mudança, principalmente do Poder 

Público, mas também dos fornecedores privados, no sentido de promover o uso das 

TIs. Parece haver inclusive um espaço, ou nicho de mercado, referente às micro e 

pequenas empresas que ainda precisa ser explorado tanto por fornecedores de 

hardware, quanto por fornecedores de software e outros serviços de TI. Do lado da 
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demanda, nota-se uma evidente necessidade de treinamento, que pode ser formal 

ou não, pois no processo de inovação-decisão o primeiro passo é exatamente o 

conhecimento da inovação que pode ser dado, inclusive através da mídia. 

A falta de conhecimento dos micro e pequenos empresários e dos seus

trabalhadores, tanto no que diz respeito à tecnologia propriamente dita e suas

variadas utilizações, quanto no que diz respeito às mudanças que o seu uso pode 

provocar nos negócios é a conclusão a que se chega com a análise dos dados

obtidos quanto ao fator organizacional. Pode-se concluir que não existem políticas 

governamentais efetivas voltadas para as MPEs em relação à TI, havendo também 

uma grande necessidade de treinamento, tanto em relação ao uso do equipamento 

quanto de gestão.

Finalmente, conclui-se que os três fatores considerados (institucional,

industrial e organizacional) estão ainda pouco explorados e/ou desenvolvidos. As 

empresas pesquisadas do APL de Confecções de Salvador ainda estão na busca 

por melhores controles, com uma enorme necessidade de capacitação e

conhecimento a respeito dessas novas tecnologias. Apenas após os gestores

compreenderem o potencial das TIs em seus negócios, eles podem decidir quanto 

às suas reais necessidades e do aglomerado do qual fazem parte, seja em direção a 

automação (que geraria uma série de informações a respeito da empresa,

proporcionando maior conhecimento acerca dos seus processos e levando-as a uma 

busca pelo passo seguinte que seria a informatização) ou não. 

O grau de utilização das TIs pelas empresas do APL de Confecções de

Salvador, conforme classificação descrita no modelo de análise, ainda é básico, pois 

não alcançou o patamar da automação e, conseqüentemente, ainda está longe de 

alcançar o status de informatização.
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Esse resultado coloca em discussão a própria política de arranjos produtivos 

promovida pelo governo. Inclusive muitas empresas não se localizam no Uruguai/ 

Península Itapagipana, base territorial do APL de confecções.

Como este trabalho se insere no debate sobre a utilização da Tecnologia da 

Informação (TI) nas organizações, com foco nas MPEs, é importante ressaltar que, 

apesar de estarmos de fato vivendo uma sociedade da informação – considerando 

as mudanças que as TIs já proporcionam na forma de pensar, resolver problemas, 

comunicar-se e viver na contemporaneidade – conforme alguns autores como

Castells e Tauille (1999, 2001) discutem, esta pesquisa mostra como a informação e 

o conhecimento ainda são fatores escassos em MPEs de uma região metropolitana, 

especificamente a de Salvador. Esse quadro reflete a complexidade da difusão de 

novas tecnologias e os desafios que ainda precisam ser vencidos pelo Poder Público 

no direcionamento de suas políticas e pela sociedade como um todo.

Pretende-se com os resultados desta pesquisa, mesmo que ainda de forma 

limitada, contribuir para um maior conhecimento da complexidade do processo de 

difusão tecnológica e subsidiar as áreas de governo envolvidas com as MPEs e 

APLs no desenvolvimento de suas políticas públicas e no estímulo a inovação como 

fator-chave de desenvolvimento, considerando-se as tecnologias de informação um 

instrumento fundamental de gestão, que contribui para melhorar a sustentabilidade 

das empresas, independentemente do seu porte. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO

Prezado(a) Senhor(a),

Este questionário faz parte de uma pesquisa acadêmica de mestrado em administração. 

Todas as respostas obtidas serão avaliadas de forma confidencial e agregada, de modo 
que nenhuma resposta individual possa ser identificada. 

Agradeço antecipadamente, 

Ricardo Falcão

a. Dados da Empresa

1. Nome:

2. Área de atuação:

Comércio Indústria Serviços Terceiro Setor

3. Número de empregados:

Até 9 até 19 até 49 até 99 acima de 99

4. Faturamento médio anual:

até R$ 244.000,00 até R$1.200.000,00 mais de R$ 1.200.000,00

5. Ano de abertura da empresa:

b. Dados do Participante

6. Nome:

7. Telefone:

8. E-mail:

9. Cargo:

10. Formação:

Médio Graduação Especialização

Mestrado Doutorado Pós Doutorado

11. Tempo de experiência profissional:
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c. Questões da pesquisa

12.A sua empresa possui algum equipamento de informática? Se a resposta for 
não, vá para a questão 30.

Sim Não

13.Qual a quantidade de microcomputadores na empresa?

14.Qual a quantidade de servidores na empresa?

15.Qual a quantidade de impressoras na empresa?

16.A empresa possui uma rede de computadores?

Sim Não

17.Existem outros equipamentos de informática em uso na empresa? Quais?

Sim Não

Tipo: Quantidade:

Tipo: Quantidade:

Tipo: Quantidade:

Tipo: Quantidade:

Tipo: Quantidade:
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18.Qual a motivação para utilização de computadores na sua empresa?

Melhorar o controle

Automatizar atividades 

Melhorar a comunicação com clientes e fornecedores

Otimizar o acesso às informações para tomada de decisão 

Outra:

19.A empresa utiliza computadores para que atividades?

Contabilidade Compras / Estoques Vendas

Clientes Fornecedores Folha de pagamento

Automação Comunicação Informações gerenciais

Outra:

20.Qual o critério utilizado pela sua empresa para escolha do fornecedor?

Preço Avaliação técnica

Indicação Já conhecia o fornecedor

Outra:

21.A empresa utiliza softwares de escritório? Quais?

Sim Não

Nome: Fornecedor:

Nome: Fornecedor:

Nome: Fornecedor:

22.A empresa utiliza softwares de controle? Quais?

Sim Não

Nome: Fornecedor:

Nome: Fornecedor:

Nome: Fornecedor:
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23.A empresa utiliza softwares de automação da produção? Quais?

Sim Não

Nome: Fornecedor:

Nome: Fornecedor:

Nome: Fornecedor:

24.A empresa utiliza softwares de apoio à decisão? Quais?

Sim Não

Nome: Fornecedor:

Nome: Fornecedor:

Nome: Fornecedor:

25.A empresa possui web site?

Sim Não

26.A empresa possui uma intranet?

Sim Não

27.A empresa realiza comércio eletrônico?

Sim Não

28.A empresa possui aplicações web? Quais?

Sim Não

Nome: Objetivo:

Nome: Objetivo:

Nome: Objetivo:

29.A empresa possui acesso à Internet banda larga?

Sim Não
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30.Qual o custo do acesso à Internet banda larga?

31.Você conhece alguma política de incentivo para que a sua empresa utilize a 
TI? Quais?

Sim Não

Nome: Objetivo:

Nome: Objetivo:

Nome: Objetivo:

32.Que tipo de ação poderia ser tomada pelo governo para incentivar o uso de

      TI pelas micro e pequenas empresas?

33.Cite três empresas que poderiam ser seus fornecedores de hardware.

34.Cite três empresas que poderiam ser seus fornecedores de software.

35.Cite três empresas que poderiam ser seus fornecedores de outros serviços
de TI.
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36.Qual a necessidade da sua empresa em relação a hardware?

Tipo: Quantidade:

Tipo: Quantidade:

Tipo: Quantidade:

Tipo: Quantidade:

37.Qual a necessidade da sua empresa em relação a software?

Tipo: Quantidade:

Tipo: Quantidade:

Tipo: Quantidade:

Tipo: Quantidade:

38.Qual a necessidade da sua empresa em relação a serviços de TI?

Tipo: Quantidade:

Tipo: Quantidade:

Tipo: Quantidade:

Tipo: Quantidade:
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Caso a sua empresa já utilize a TI, vá para a questão 44.

39.Você acha que a utilização da TI poderia ajudar a sua empresa? Como?

Sim Não

40.Quais as principais tendências do setor de TI?

41.Você acha que a utilização de TI na sua empresa acarretará alguma 
mudança? Quais?

Sim Não

42.Você estaria disposto a implementar as mudanças necessárias em 
decorrência da utilização de TI na sua empresa? Por quê?

Sim Não

43.Enumere os fatores citados abaixo de acordo com o grau de influência na 
sua decisão de não utilizar a TI. Um para o que mais influenciou e sete para 
o que menos influenciou.

Não acha necessário Alto custo Não tem acesso

Não confia Não conhece fornecedores

Não conhece produtos / serviços de TI Outro
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Responda as questões abaixo apenas caso a sua empresa já utilize a TI.

44.Você acha que a utilização da TI poderia ajudar as micro e pequenas 
empresas? Como?

Sim Não

45.Quais as principais tendências do setor de TI?

46.Você acha que uma maior utilização de TI na sua empresa acarretará alguma 
mudança? Quais?

Sim Não

47.Você estaria disposto a implementar as mudanças necessárias em 
decorrência de uma maior utilização de TI na sua empresa? Por quê?

Sim Não

48.Enumere os fatores citados abaixo de acordo com o grau de influência na 
sua decisão de não ampliar a utilização da TI. Um para o que mais 
influenciou e sete para o que menos influenciou.

Não acha necessário Alto custo Não tem acesso

Não confia Não conhece fornecedores

Não conhece produtos / serviços de TI Outro


