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A necessidade em intensificar a incorporação de inovações 

tecnológicas de novos produtos e processos, e aperfeiçoar os 

existentes, é fato incontestável diante das exigências impostas pelo 

mercado. Na indústria de alimentos, essa realidade nnão se faz 

diferente: o desenvolvimento e lançamento de novos produtos 

alimentares tem aumentado significativamente na indústria alimentícia 

mundial, por motivos como a globalização e o aumento das exigências 

e da valorização por parte dos consumidores. Assim, a adoção de 

práticas inovativas de produto, processo e gestão tem se tornado 

condição necessária para sobrevivência dessas empresas no mercado. 

É neste contexto que se insere o presente trabalho, cujo objetivo é 

caracterizar o esforço para a inovação tecnológica de produto e 

processo numa empresa alimentícia de grande porte, tendo como base 

os indicadores propostos pela PINTEC-2008. Para tanto, o trabalho 

estrutura-se em duas etapas: exploratória e descritiva. A exploratória é 

constituída de revisão de literatura e levantamento de dados 

secundários sobre os temas inovação tecnológica e inovação 

tecnológica na indústria de alimentos. A descritiva consta de uma 

pesquisa de campo, realizada numa empresa alimentícia de grande 

porte com representação expressiva no mercado nacional e 

internacional. A análise dos resultados indicou que a empresa em 

estudo apresentou significativas atividades inovativas, cujos resultados 

provocaram aumento da competitividade em seus mercados de atuação 

e ganhos internos em termos de eficiência, produtividade e 

lucratividade. 

 

Palavras-chaves: Inovação tecnológica, esforço para inovação, 

indústria de alimentos 
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1. Introdução 

A necessidade em intensificar a incorporação de inovações tecnológicas de novos produtos e 

processos, e aperfeiçoar os existentes, é fato incontestável diante das exigências impostas pelo 

mercado. De acordo com De Negri e Salerno (2005), é possível afirmar que a conduta das 

empresas diante do novo ambiente competitivo ainda não foi devidamente entendida. Porém, 

entre as estratégias comumente utilizadas, a inovação tecnológica tem se apresentado como 

fundamental para a competitividade. 

Assim, o desenvolvimento de novos produtos e processos é considerado um instrumento 

essencial para a competitividade das empresas, cujos benefícios decorrentes possam se 

traduzir em maiores taxas de retorno financeiro e ampliação da participação no mercado 

(NANTES, ABREU e LUCENTE, 2006). Portanto, a utilização de recursos tecnológicos é 

fundamental para enfrentar os desafios da competição nacional e internacional, 

particularmente em relação aos novos padrões de consumo.  

No Brasil, essa necessidade se tornou ainda mais evidente com a abertura comercial no final 

de década de 1980 e, principalmente, durante a década de 1990. Segundo Bahia (2009), a 

importação de insumos cresceu significativamente na indústria brasileira durante este período, 

forçando as empresas a atualizarem seus processos produtivos, e consequentemente, terem um 

aumento na produtividade.  

Diante dessa mudança na estrutura econômica do país, Di Serio e Vasconcellos (2009) 

apontam que somente as condições macroeconômicas não são suficientes para a criação de 

valor nos negócios empresarias: é necessário que as empresas brasileiras tenham ganhos 

crescentes de produtividade, derivados das inovações tecnológicas. Assim, estariam 

preparadas para competir no mercado global com sucesso. 

O desenvolvimento e o lançamento de novos produtos alimentares tem aumentado 

significativamente na indústria alimentícia mundial, por motivos como a globalização e o 

aumento das exigências e da valorização por parte dos consumidores. As novas tecnologias 

ligadas ao fluxo de informação e de transportes permitem que esses novos produtos sejam 

distribuídos cada vez mais rapidamente em diferentes mercados, fato que tem gerado 

modificações nos hábitos de consumo alimentar em todo mundo. Pode-se dizer que o 

consumo de determinados alimentos tornou-se globalizado. 

De acordo com Rodrigues (2003), as empresas de alimentos orientadas para os clientes são 

relativamente inovadoras e trabalham com um tempo de resposta cada vez menor e mais 

eficiente, possibilitando o aparecimento de um novo padrão de produção, baseado num novo 

padrão de consumo. Observam-se atualmente, mudanças nos produtos, nos processos de 

fabricação e na forma de organização das empresas. Tais mudanças assumem grande 

importância em razão da capacidade de discernimento dos consumidores quanto à qualidade, 

valor, aparência e funcionalidade dos produtos que adquirem. 
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Atualmente, a indústria brasileira de alimentos é composta por micro, pequenas, médias e 

grandes empresas distribuídas por todo território nacional, sendo as de menor porte a maioria 

delas. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos – ABIA (2011), 

em 2008 as micro e pequenas empresas somaram juntas 94,6% do total, ao passo que as de 

médio e grande porte representaram 4% e 1,4% respectivamente. As pequenas e médias, em 

sua maioria, atuam em mercados regionais, enquanto as grandes, além do mercado nacional, 

também participam do mercado internacional.  

Embora com 9% de participação no PIB e representando 19% dos empregos diretos na 

indústria de transformação em 2010, a indústria brasileira de alimentos inova pouco (ABIA, 

2011). Conceição e Almeida (2005) indicaram que a taxa de inovação neste segmento, em 

2000, foi de aproximadamente 18%, dos quais 13% foram inovações de processo e 5% 

inovações de produto. Sendo assim, o processo de inovação tecnológica na indústria brasileira 

de alimentos é predominantemente um processo de difusão de tecnologia e não um processo 

interno às empresas. 

É neste contexto que se insere o presente trabalho, cujo objetivo é caracterizar o esforço para 

a inovação tecnológica de produto e processo numa empresa alimentícia de grande porte, 

tendo como base os indicadores propostos pela PINTEC-2008. 

Para tanto, o trabalho estrutura-se em duas etapas: exploratória e descritiva. A exploratória é 

constituída de revisão de literatura e levantamento de dados secundários sobre os temas 

inovação tecnológica e inovação tecnológica na indústria de alimentos. A descritiva consta de 

uma pesquisa de campo, realizada numa empresa alimentícia de grande porte com 

representação expressiva no mercado nacional e internacional.  

2. Fundamentação teórica 

2.1 Inovação tecnológica 

A inovação tecnológica é considerada uma condição essencial para as empresas competirem 

nos seus respectivos mercados. O ritmo atual das inovações tecnológicas, que cria e 

aperfeiçoa produtos e processos melhorando o padrão de vida das pessoas, caracteriza de 

forma particular a atualidade e ofusca o ritmo das épocas passadas. 

A definição de inovação mais amplamente utilizada nos trabalhos daqueles que estudam a 

questão das mudanças tecnológicas é a derivada de Schumpeter (1984). Para o autor, o 

processo inovativo consiste de três fases seqüenciais, que são a invenção, a inovação e a 

difusão. A invenção constitui na geração de conhecimento novo, cuja aplicação pode ou não 

ser economicamente viável. A invenção distingue-se da inovação pelo fato de ser a segunda 

um fenômeno basicamente econômico, no qual ocorre a comercialização de um novo produto 

ou implementação de um novo processo. 

A inovação tecnológica apresenta-se classificada de diferentes formas. De acordo com a 

OCDE (2004), ocorrem duas categorias principais: inovação tecnológica de produto, que pode 

ser subdividida em novos produtos (produto cujas características tecnológicas ou usos 

pretendidos diferem significativamente dos produtos previamente produzidos) e produtos 

melhorados (é um produto já existente, mas cuja performance foi significativamente 
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aperfeiçoada ou atualizada), e inovação tecnológica de processo (ocorre com a adoção de 

métodos de produção tecnologicamente novos ou significativamente melhorados, incluindo 

métodos de apresentação de produto). 

Para Porter (1990), as empresas podem adquirir vantagens competitivas através de atos de 

inovação, que promovem a inclusão de novas tecnologias e/ou novas maneiras de fazer as 

coisas, num segmento de mercado novo ou já trabalhado pela empresa. Nesse mesmo sentido, 

Di Serio e Vasconcellos (2009) argumentam que para a obtenção de vantagem competitiva as 

empresas devem superar seus gaps (diferença entre a expectativa ou necessidade do cliente e 

a percepção do produto/serviço efetivamente entregue/prestado pela empresa) e, que esta 

superação, se dá pela busca de soluções fundamentadas na inovação. 

Para Badaway (1993), a gestão da tecnologia envolve um convívio com a inovação, 

direcionada à mudança, ao desenvolvimento de novas maneiras de pensar, produzir e 

competir. A gestão tecnológica somente será desenvolvida de forma eficiente se a tecnologia 

tiver seu papel na estratégia da empresa.  

2.2 Inovação tecnológica na indústria de alimentos 

A adoção e o desenvolvimento de inovações tecnológicas representam uma estratégia 

essencial para o aumento da competitividade das empresas, independentemente de seu porte e 

ramo de atuação. Em verdade, a adoção de práticas inovativas de produto, processo e gestão, 

tem se tornado condição necessária para sobrevivência no mercado. 

Para a indústria de alimentos, essa necessidade passou a se tornar essencial a partir da década 

de 1990, quando o processo de abertura comercial à importação de alimentos aumentou a 

concorrência entre as empresas do setor, obrigando-as a buscar vantagens competitivas que 

possibilitassem a diferenciação de seus produtos no mercado nacional frente às multinacionais 

e aos produtos importados. As exigências de competitividade no setor agroalimentar brasileiro 

estão se tornando cada vez mais sofisticadas: além do aumento, da diversificação e da 

funcionalidade dos produtos e processos de produção, o mercado alimentar exige também 

qualidade (CONCEIÇÃO e ALMEIDA, 2005).  

Segundo Cabral (2011), os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) sobre 

vendas nas indústrias de alimentos do Brasil, quando comparados a outros setores industriais, 

são relativamente baixos. Além disso, as atividades de P&D, de um modo geral, não são 

consideradas ativos importantes para a inovação. Em estudo realizado em 248 empresas 

alimentícias brasileiras, o autor constatou a confirmação do fato dessas empresas serem 

caracterizadas como “dominadas por fornecedores” em termos de inovação: tecnologia 

desenvolvida externamente é uma variável significativamente relacionada com a propensão de 

adoção a práticas inovativas internas à empresa. Três aspectos explicam essa relação: a 

natureza incremental das inovações, a predominância de inovações em tecnologias de capital 

e a existência de tecnologia “redundante”. 

As inovações na indústria alimentícia são majoritariamente incrementais. De acordo com 

Gouveia (2006), as grandes inovações ocorrem principalmente na área de formulação de 

ingredientes e aditivos, transgênicos, embalagens e alimentos funcionais, sendo o 
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desenvolvimento de componentes deste último a maioria das inovações em alimentos. Outras 

crescentes tendências que tem se destacado são os alimentos orgânicos, pela preocupação por 

uma alimentação saudável, e os alimentos semi-prontos, pela necessidade em reduzir o tempo 

gasto com o preparo de refeições.  

Segundo Nantes e Machado (2005), na indústria de alimentos o desenvolvimento tecnológico 

acontece principalmente no plano dos conhecimentos científicos aplicáveis à produção, não se 

incorporando necessariamente ao processo produtivo. Isso quer dizer que um produto pode 

sofrer alguma melhoria tecnológica em uma de suas características sem necessidade de um 

novo processo de fabricação, como a compra de novas máquinas e equipamentos. 

Nas inovações de processo na indústria de alimentos é comum a adaptação de máquinas e 

equipamentos já existentes na planta. Essas adaptações têm como objetivo permitir à empresa 

aumentar a produtividade e ao mesmo tempo reduzir os custos, aumentando a competitividade 

no preço final do produto (SANTINI, SCHIAVI e SOUZA FILHO, 2005). O preço é um fator 

muito importante para as empresas que fabricam produtos com baixa diferenciação, já que a 

concorrência entre esses produtos é bem maior em relação aos produtos com maior 

diferenciação e valor agregado. 

Como a inovação tecnológica, tanto de produto, quanto de processo, é reconhecida como um 

poderoso instrumento para o desenvolvimento econômico de longo prazo e como uma das 

principais fontes de vantagem competitiva para empresas de todos os segmentos econômicos, 

é igualmente necessário que a indústria brasileira de alimentos dê um salto competitivo em 

direção à inovação e diferenciação dos seus produtos. De acordo com CRIBB (2004), para 

que o segmento alimentício passe efetivamente a incorporar tecnologia em seus processos de 

desenvolvimento de produtos, o setor necessita passar por frequentes reestruturações para 

poder acompanhar a dinâmica evolução do mercado. 

3. Método de pesquisa 

Para atender ao objetivo proposto foi escolhida uma abordagem qualitativa, desenvolvida 

através de um estudo de caso, em uma empresa de grande porte do setor alimentício. A 

escolha do porte se justifica pelo fato dessas empresas apresentarem maior propensão ao 

desenvolvimento de inovações. Toledo et al. (2005) indicaram que as empresas brasileiras 

com menos de 500 funcionários lançam, em média, 37,5% de produtos novos para o mercado, 

enquanto nas empresas de grande porte, a dinâmica de inovação dirigida a novos produtos 

atinge 61%. 

Para a coleta de dados foi utilizado roteiro de entrevista elaborado na forma de questionário 

semi-estruturado, contendo questões abertas e fechadas, aplicado pessoalmente a um 

funcionário de nível administrativo, ligado à área de produção. Na elaboração do questionário 

da pesquisa foram utilizadas informações relatadas na PINTEC (2008), pesquisa realizada 

pelo IBGE, com o objetivo de fornecer informações para a construção de indicadores das 

atividades de inovação tecnológica das empresas industriais brasileiras.  

O roteiro de entrevistas foi dividido em cinco blocos, a partir dos indicadores para avaliar o 

esforço para inovação tecnológica, sendo: i) atividades internas de P&D, ii) aquisições  
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externas de P&D, iii) aquisições de máquinas e equipamentos, iv) treinamentos e v) 

introdução das inovações tecnológicas no mercado. O período de análise considerado para a 

obtenção das informações foram os últimos três anos (2009-2011). 

Em consonância ao objetivo, será descrito de modo detalhado os resultados obtidos no 

indicador 1 (Atividades Internas de P&D), que se desdobra em “inovação em produto” e 

“inovação em processo”.  

4. Apresentação dos resultados 

A empresa objeto de estudo foi fundada como empresa individual em 1967, como fabricante 

de pipoca e amendoim Ao longo dos anos foi aprimorando seus processos produtivos, 

diversificando a gama de produtos, e ampliando a participação nos mercados nacionais e 

internacionais. 

A profissionalização da gestão é observada pela política da empresa em contratar 

profissionais para cargos estratégicos e táticos (diretorias e gerencias) que tenham, no 

mínimo, curso superior completo. Para cargos operacionais (supervisores, auxiliares técnicos, 

auxiliares administrativos) há igualmente uma exigência de qualificação, ou seja, esses 

profissionais devem possuir ou estar realizando algum curso de qualificação técnica ou 

superior. 

O atual portfolio da empresa é composto por 260 produtos, divididos em quatro principais 

categorias: balas de goma, amendoim japonês e confeitado, pastilhas e caramelos. Dentre 

estes produtos, há aqueles diretamente enviados para o mercado internacional. Tais produtos 

são desenvolvidos ou adaptados de acordo com os hábitos de consumo dos países 

importadores.  

A estratégia de posicionamento utilizada é o constante reforço da marca, que se dá pela busca 

por certificações de qualidade e constantes inovações nos produtos. A manutenção do selo de 

qualidade ABICAB, obtido pela empresa em 2002, reforça essa estratégia. O maior preço dos 

produtos em relação à concorrência é outra justificativa para o reforço da marca. Assim, a 

imagem de um produto inovador e seguro para a saúde é a principal ferramenta para atrair um 

maior número de consumidores. 

4.1 Indicadores de inovação tecnológica 

O Quadro 1 apresenta uma síntese da caracterização da empresa para os cinco indicadores de 

inovação tecnológica. 

Indicador S/N Ocorrência Relevância Descrição 

1- produto sim Contínua MR  

Foram desenvolvidos três novos produtos, 

sendo um novo para o mercado. Há um projeto 

de produto novo para a empresa em andamento. 

1- processo sim Contínua MR 

Foram desenvolvidos quatro novos processos, 

sendo um novo para o mercado, destinados para 

os novos produtos e para os já existentes.   

2  sim ocasional MR 
Desenvolvimento de um dos novos produtos e 

seu processo de fabricação.  
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3  sim Contínua MR 

Máquinas adquiridas para: 

1. novos produtos e processos 

2. projeto do produto em andamento 

3. modernização da produção 

4 sim contínua MR 

Realizados externamente e internamente à 

empresa, entre os funcionários e pessoal 

contratado em função das novas máquinas e 

processos de fabricação. 

5 sim ocasional média 

A empresa não realiza esforços significativos 

para a introdução dos produtos no mercado. 

Quando ocorrem, são de duas naturezas: 

pesquisa de mercado e esforços de divulgação. 

Quadro 1: Síntese da Caracterização da Grande Empresa  

Obs: R - relevante, MR - muito relevante. 

Indicador 1: atividades internas de P&D 

A empresa possui uma forte cultura interna voltada para as atividades de pesquisa e 

desenvolvimento. Como conseqüência, nos últimos três anos, novos produtos e processos 

foram desenvolvidos e aprimorados. A empresa conta com um departamento de P&D, 

exclusivamente destinado às atividades inovativas. Os profissionais desse departamento (19 

no total) possuem qualificação superior aos das outras empresas do ramo, inclusive as de 

mesmo porte. 

A estratégia de posicionamento utilizada pela empresa e o atendimento aos mercados externos 

igualmente justificam o desenvolvimento dessas inovações. Na estratégia de posicionamento, 

destaca-se o constante esforço em reforçar a imagem da marca, procedimento associado ao 

desenvolvimento de novos produtos. O mesmo ocorre em relação ao atendimento do mercado 

externo, uma vez que a demanda internacional é diferente e mais exigente, de modo que a 

empresa necessita desenvolver produtos adaptados aos hábitos de consumo alimentar dos 

países importadores. 

(a) inovação em produto 

Três novos produtos foram desenvolvidos nos últimos três anos, sendo dois novos apenas para 

a empresa e outro novo para o mercado. Os produtos novos para a empresa são o amendoim 

natural sem pele e a bala de gelatina, destinada exclusivamente ao mercado internacional. O 

produto novo para o mercado é o amendoim natural com cobertura superficial de mel. 

O desenvolvimento dos novos produtos foi realizado utilizando esforço interno e externo à 

empresa. Internamente, foram desenvolvidos o amendoim natural sem pele e o amendoim 

natural com cobertura superficial de mel. O conhecimento necessário para o desenvolvimento 

e fabricação de produtos a base de amendoim é amplamente dominado pela empresa, o que 

lhe permite desenvolver esse tipo de produto internamente. Por outro lado, o desenvolvimento 

das balas de gelatina utilizou esforço externo por meio da contratação de profissionais 

estrangeiros, especialistas no desenvolvimento de produtos a base de gelatina.  

Os novos produtos desenvolvidos implicaram na compra de novas máquinas e equipamentos e 

melhoram a qualidade técnica, a funcionalidade e o desempenho dos processos produtivos. O 

amendoim natural sem pele e as balas de gelatina são uma adaptação de produto já produzido 
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por outras empresas, enquanto que o amendoim natural com cobertura superficial de mel 

utiliza tecnologia radicalmente nova para a empresa. Outras mudanças ocorreram na empresa 

com o desenvolvimento dos novos produtos, ocasionando inúmeras vantagens, sendo as 

principais:  

• melhoria na qualidade: as balas de gelatina e o amendoim natural sem pele apresentam 

qualidade superior em termos de aparência, sabor, embalagem e segurança para consumo, 

quando comparados com a concorrência. O sistema de qualidade da empresa passou por 

reformulação, baseado na proposta de melhoria contínua, onde novos padrões foram criados, 

como por exemplo, um sistema de auditoria nos fornecedores; 

• ampliação do número de produtos ofertados e aumento do faturamento: embora a quantidade 

de produtos no portfolio seja significativa (260), os novos produtos possibilitaram um melhor 

atendimento em seus diversos canais de venda, aumentando o faturamento;  

• abertura de novos mercados: mesmo com participação em praticamente todos os estados 

brasileiros e presente internacionalmente em 75 países, a inserção de novos produtos é 

considerada uma estratégia que possibilita aumento de participação nos mercados atuantes e 

abertura de novos mercados, 

• redução dos custos de produção: obtida como conseqüência dos padrões de produção 

exigidos para os novos produtos e pela aquisição de novas máquinas e equipamentos. 

Enfim, o lançamento dos novos produtos e os benefícios resultantes do desenvolvimento 

foram considerados muito relevantes para a empresa. 

(b) inovação em processo 

Foram introduzidos quatro novos processos nos últimos três anos, sendo três deles novos 

apenas para a empresa e o outro ainda não existente no mercado. 

Os processos novos para a empresa foram destinados às linhas de pastilhas, caramelo e goma 

de mascar. Anteriormente ao período analisado, as pastilhas e os caramelos já faziam parte do 

portfolio da empresa, de forma que os novos processos tiveram a intenção de aumentar a 

capacidade produtiva e a qualidade final desses produtos. A goma de mascar é um produto 

com projeto ainda em andamento, contudo, a linha de produção destinada à fabricação desse 

produto já está praticamente montada. Para estes produtos, a empresa adquiriu tecnologia já 

disponível e amplamente difundida pelas empresas fornecedoras de máquinas, equipamentos e 

sistemas produtivos para a indústria de alimentos.  

O processo não existente no mercado foi destinado à linha de balas mastigáveis recheadas 

com diversos sabores. Embora esse produto já fizesse parte do portfólio da empresa, o seu 

processo de produção foi aperfeiçoado com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva e 

melhorar a qualidade final do produto, principalmente em relação à aparência e a 

uniformidade.  
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O aperfeiçoamento dessa linha foi realizado em cooperação com uma empresa nacional 

produtora de máquinas e equipamentos para a indústria alimentícia. Para tanto, foi introduzido 

no processo um sistema recheador, responsável por injetar os recheios na bala mastigável no 

momento de extrusão. A união entre a linha tradicional de balas mastigáveis e o sistema 

recheador tornou o sistema novo para o mercado, já que nenhuma outra empresa havia, até 

então, desenvolvido e utilizado esse processo. 

Além da necessidade de aumentar a capacidade produtiva e se adaptar às exigências do 

mercado, principalmente em termos de qualidade, a introdução dos novos processos também 

foi impulsionada pela necessidade da empresa em diferenciar sua marca da concorrência. 

Outras mudanças ocorridas com a introdução dos novos processos foram: 

• reduções de custos: a introdução dos novos processos foi importante para a redução dos 

custos de mão-de-obra, uma vez que a maior parte dos processos é automatizada. Houve 

também redução no desperdício de matéria-prima, em virtude do seu maior aproveitamento; 

• aumento da velocidade de produção e da capacidade produtiva: a maior eficiência pode ser 

observada na maior quantidade de produtos fabricados, num mesmo período de tempo. Como 

as linhas são modernas e com alto desempenho, os produtos são fabricados mais rapidamente 

e com menor desperdício. Ressalta-se também a diminuição de paradas nas linhas, por não 

apresentarem problemas técnicos, 

• aumento da flexibilização da produção: diferentes produtos puderam ser fabricados 

simultaneamente, utilizando os mesmos processos. Nessa situação, os setups são mais rápidos 

em função das máquinas serem novas e modernas. 

Em resumo, as principais vantagens obtidas com os novos processos foram: aumento da 

qualidade dos produtos, redução de custos diretos de fabricação, aumento da capacidade 

produtiva, da velocidade de produção, da flexibilização da produção, diminuição no 

desperdício de matéria-prima, adequação às normas da ISO 22.000 e, utilização mais racional 

do espaço físico de produção. 

5. Análise dos resultados e considerações finais 

Conforme pode ser observado na descrição dos indicadores de inovação tecnológica, a 

empresa apresentou a ocorrência de todas as atividades inovativas nos últimos três anos. 

Diante disso, é possível observar algumas características da empresa no que diz respeito à 

inovação tecnológica.  

A primeira a ser destacada é a existência de uma cultura interna favorável à inovação de seus 

produtos e processos. Mesmo com gestão predominantemente familiar, essa cultura favorável 

à inovação parte dos proprietários da empresa e se direciona aos funcionários que, por sua 

vez, devem adotar posturas profissionais voltadas à inovação. 

Diante da quantidade de inovações constantemente promovidas, a utilização ocasional de 

Aquisições Externas de P&D (indicador 2) demonstra a capacidade interna da empresa para 
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inovar, fortemente facilitada pela existência formal do departamento de P&D, interagindo 

com os demais departamentos da empresa. Porém, quando não há capacidade interna para 

inovação, a empresa consegue adquiri-la externamente, o que demonstra capacidade em 

superar as dificuldades inerentes aos processos de inovação tecnológica. 

Além disso, quando ocorre uma inovação em produto e/ou processo, a empresa tem 

capacidade para articular as demais atividades inovativas necessárias para sustentar essa 

inovação. Essa afirmação pode ser comprovada pela ocorrência positiva de todos os 

indicadores de inovação tecnológica considerados. 

As exportações e a estratégia de posicionamento são outros dois fatores que parecem exercer 

uma força positiva para a ocorrência de inovações tecnológicas na empresa. Nas exportações, 

duas razões se destacam: primeira, em função dos hábitos de consumo alimentar e das 

exigências legais específicas de cada país, é necessário desenvolver produtos e processos 

adequados a essas imposições; segunda, as inovações em processo são essenciais para que os 

produtos tenham qualidade e preço para enfrentar a concorrência internacional. A estratégia 

de posicionamento, que se dá pelo reforço da marca, faz com que a empresa necessite 

constantemente desenvolver novos produtos e processos e aprimorar os existentes. 

Portanto pode-se constatar, por meio da análise das vantagens e melhorias obtidas com as 

inovações em produto e processo, que o desenvolvimento e a adoção de atividades inovativas 

realizadas pela empresa possibilitaram um aumento significativo da sua competitividade, 

tanto no mercado interno quanto no mercado internacional.  
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