
Empresas ainda associam inovação ao emprego de tecnologia  
 
Inovação ainda é sinônimo de tecnologia para muitas empresas. É o que revela uma sondagem 
realizada pela Quorum Brasil, que ouviu 300 executivos de diversas companhias. De acordo 
com a sondagem, quando perguntados sobre “o que é inovação?”, 33% dos entrevistados 
responderam que inovar é investir em tecnologia. Outros 26% responderam que inovar é 
desenvolver novas idéias e soluções. “Embora desenvolver novas idéias faça parte do que as 
empresas entendem como inovação, ainda é forte a presença da tecnologia como sinônimo de 
inovação. Ou seja, para elas, fazer algo novo ou melhorar o que já existe passa 
obrigatoriamente por investir em tecnologia”, diz Cláudio Silveira, sócio-diretor da Quorum 
Brasil.  
 
Grande parte das empresas entrevistadas (82%) diz investir naquilo que considera que seja 
inovação. Quase metade desses (48%) diz que a própria empresa é quem impulsiona a busca 
pela inovação. Outros 33% o fazem motivados pelos seus clientes e os 19% que restam 
buscam inovar impulsionados pela concorrência.  
 
A pesquisa também identificou que as empresas de porte médio (de 101 a 500 funcionários) 
são as que estão mais focadas em investir em tecnologia. Cerca de 50% delas coloca o 
investimento em tecnologia como prioridade para a inovação. Apenas 19% disseram que 
desenvolver novas idéias é crucial para inovar. “Essas empresas investem em tecnologia como 
fator de sobrevivência. Precisam crescer e, para crescer, precisam de novos clientes. Que por 
sua vez demandam por novos produtos, que por sua vez demandam novas tecnologias para 
serem desenvolvidos.”  
 
Já entre as empresas de grande porte, os esforços de inovação de dividem entre investir em 
tecnologia (49%) e desenvolvimento de novas idéias e soluções (35%). “Com isso, elas [as 
grandes empresas] conseguem melhorar continuamente aquilo que produzem e levam ao 
cliente a percepção de inovação constante”, analisa Silveira.  
 
As únicas empresas cujo foco da inovação não está concentrado no investimento em 
tecnologia – ao contrário, apenas 5% delas apontaram esse fator – são as de pequeno porte 
(com até 100 funcionários). Para elas, inovar é desenvolver novas idéias e melhorar, 
modernizar o que já existe. “As empresas de pequeno porte lutam mais para agregar valor ao 
que produzem hoje do que para investir em tecnologia. É a criatividade como fator-chave para 
o crescimento”, observa o especialista.  
 
Em relação às barreiras para o investimento em inovação, a sondagem verificou que o fator 
financeiro é o principal impedimento para 55% das empresas sondadas. Quase um quarto não 
o faz devido a recursos financeiros limitados. Outros 20% julgam um investimento alto e de 
longo prazo e 12% não investem porque dependem de recursos da matriz e\ou de terceiros.  
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