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Título: Análise da capacidade tecnológica inovadora em empresas de desenvolvimento de 

software  do sul de Santa Catarina. 

 

Resumo: Em um contexto de elevada competitividade e de rápidas mudanças, como ocorre 

no setor de desenvolvimento de software, a inovação é de fundamental importância para 

elevar o seu posicionamento competitivo. Essa pesquisa tem como objetivo analisar a 

capacidade tecnológica inovadora em empresas atuantes no desenvolvimento de software 

nas microrregiões de Criciúma e Araranguá, no sul de Santa Catarina. Para isso, foi 

realizada uma revisão da literatura sobre gestão da inovação, a qual fundamentou a 

pesquisa e possibilitou a identificação e escolha da Métrica da Acumulação da Capacidade 

Tecnológica e Inovação, de Figueiredo (2013), tendo em vista que se trata de uma 

metodologia amplamente validada em empresas de desenvolvimento de software. Essa 

metodologia classifica a capacidade inovadora em seis níveis (do operacional básico ao 

inovador avançado), agrupados em quatro funções tecnológicas (engenharia do software, 

gestão de projetos, produtos e serviços e processos e ferramentas), se baseando nessa 

métrica foi elaborado o instrumento de coleta de dados. Foram realizadas entrevistas em 

campo junto aos gestores da área de desenvolvimento de software, com aplicação de 

questionário, nas 16 maiores empresas de desenvolvimento de software da região. A análise 

dos resultados das empresas pesquisadas revelou que as mesmas possuem capacidades 

tecnológicas inovadoras, no nível intermediário (nível 4), em função das seguintes práticas 



 

 
 

de gestão: atividade de P&D, práticas de gestão de projetos, tecnologias inovadoras e 

integração de ferramentas com clientes e parceiros. 
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