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1 INTRODUÇÃO 

  

 

A inovação tecnológica é um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento, 

fortalecimento e competitividade das organizações, podendo ser entendida como a aplicação 

de conceitos e técnicas que permitem a utilização de recursos econômicos, de forma 

inovadora, para obtenção de maior produtividade e rendimento, criação de mercados e 

clientes. Segundo Vasconcellos (1999), a inovação tecnológica pode ser compreendida como 

o processo realizado por uma empresa para introduzir produtos e processos que incorporam 

novas soluções técnicas, funcionais ou estéticas, com o objetivo de se alcançar  resultados 

específicos. Tais soluções, que constituem os resultados intermediários dos processos de 

inovação, podem apresentar-se das seguintes formas: (a) novo processo produtivo ou 

alterações em processos existentes, isto é, alterações de máquinas, equipamentos, instalações 

e métodos de trabalho, geralmente introduzidas para reduzir custos, melhorar a qualidade, ou 

aumentar a capacidade de produção; (b) modificações do produto atual ou substituição de um 

modelo por outro que mantenha a mesma  finalidade básica, embora frequentemente acrescida 

de outras, complementares; (c) introdução de novos produtos verticalmente integrados com os 

atuais, ou seja, fabricados a partir de um processo produtivo comum ou afim; e (d) introdução 

de novos produtos que exigem novas tecnologias. 

 

Dada a importância do tema inovação tecnológica, escolheu-se a tecnologia RFID (acrônimo 

de Radio Frequency Identification, ou seja, identificação por rádio frequência) para este 

estudo por ser nova, por existirem, até o momento, poucas pesquisas e trabalhos que 

apresentem de forma estruturada os aspectos relacionados à sua adoção, pelo grande 

crescimento do seu uso no mundo, por apresentar difusão lenta a despeito dos seus benefícios 

e pela possibilidade de estudar-se a dinâmica das redes de inovação como elemento facilitador 

na adoção da tecnologia. A tecnologia RFID será abordada nesta pesquisa como uma 

inovação  que permite à empresa efetuar alterações nos métodos de trabalho de seu processo 

produtivo. 

 

Esta pesquisa visa a apresentar um modelo conceitual que auxilie os gestores a visualizarem, 

por meio de uma abordagem sistêmica, os fatores que devem ser considerados na decisão de 

adoção da tecnologia RFID e a identificarem barreiras e facilitadores, como a rede de 

inovação, na adoção da tecnologia. A estrutura deste trabalho compreende  esta introdução, a 
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justificativa do estudo, os objetivos da pesquisa, uma revisão bibliográfica baseada nos 

objetivos de pesquisa para posterior desenvolvimento do modelo conceitual, a metodologia de 

pesquisa, a análise dos resultados e propostas para futuros estudos. 

 

 

1.1 Justificativa 

 

Muitos gestores reconhecem que, para que as empresas se mantenham no mercado, é 

necessário inovar, mas carecem de modelos sistemáticos que possam auxiliá-los na 

identificação dos fatores que precisam ser analisados e levados em conta na decisão de adoção 

da inovação. Segundo Oke (2004), as dificuldades encontradas no processo de inovação 

podem resultar da falta de conceitos e informações. Para Ravichandran (2001), além destes, a 

adoção de uma inovação cria barreiras em função do conhecimento que se deve ter, uma vez 

que envolve certo grau de risco na sua implementação, o que exige uma base científica.  

 

Frenkel (2003) corrobora estas noções, apresentando alguns dos fatores a serem considerados 

na decisão de adoção, os quais, contudo, geram barreiras e limitações, segundo estudo 

realizado com um grupo de 211 gestores de empresas. Os resultados da pesquisa apontam 

para 17 fatores, a saber: (1) risco excessivo; (2) falta de recursos financeiros; (3) custo alto; 

(4) falta de habilidade dos colaboradores; (5) tempo necessário para que o investimento gere 

retorno; (6) incerteza para inovar; (7) falta de demanda que justifique o investimento; (8) falta 

de informação sobre a inovação; (9) falta de conhecimento tecnológico; (10) falta de 

oportunidade para estabelecer parcerias com outras empresas; (11) falta de oportunidade para 

familiarizar-se com a inovação tecnológica; (12) falta de serviços de P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento); (13) dificuldade em monitorar a inovação; (14) resistência às mudanças; 

(15) legislação; (16) normas/regulamentos e (17) deficiências na disponibilidade de serviços 

técnicos e a falta de necessidade em inovar. Os fatores que obtiveram maior pontuação foram: 

risco excessivo do investimento, falta de habilidade dos colaboradores e custo. A despeito da 

identificação de barreiras e limitantes à inovação pela pesquisa, o autor não apresenta de que 

forma eles poderiam ser analisados e as variáveis envolvidas.  

 

Neste contexto, a tecnologia RFID é um objeto que permite o estudo e análise dos fatores 

envolvidos no processo de adoção de inovações.  
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Segundo pesquisa realizada pela empresa ID TechEx e apresentada por Ferguson (2007), o 

uso da tecnologia está crescendo globalmente. Há mais de 10.000 projetos ao redor do mundo, 

mais de 1.000 fornecedores de hardware e software para RFID e mais de 2.300 

desdobramentos em uso em mais de 85 países. Os segmentos onde sua utilização é maior são 

o de venda de bens de consumo, financeiro e segurança. Na América do Norte, por exemplo, 

o segmento que mais recorre à RFID é o de venda de bens de consumo, seguido dos 

segmentos financeiro e de segurança. Na Ásia, por sua vez, ao maior utilização da RFID 

ocorre no segmento financeiro e de segurança,  seguidos pelos segmentos de transporte e 

automotivo. O tipo de aplicação da tecnologia por tipo de segmento varia conforme o 

continente.   

 

A RFID foi descoberta em 1935 por Robert Alexander Watson-Watt, um físico escocês.  

Inicialmente, foi utilizada na Segunda Guerra Mundial para identificação de aviões inimigos. 

Trata-se de um método capaz de identificar artigos por meio de ondas de rádio, valendo-se de 

uma antena que se comunica com um tag (etiqueta contendo um microchip que retém 

informações). Esta tecnologia pode ser utilizada para rastreamento na cadeia de suprimentos, 

monitoramento de pessoas, verificação de autenticidade, identificação de pessoas em áreas de 

segurança e controle eletrônico, entre outras aplicações. Blanchard (2008) afirma que, 

segundo pesquisas realizadas pela Universidade de Arkansas nos EUA, a tecnologia 

apresentou efeitos positivos, principalmente no aprimoramento do controle de inventário.  

 

Para Baker (2006), as maiores vantagens da RFID são o aumento da visibilidade na cadeia de 

valor, ganhos de eficiência, prevenção da falta de estoque, melhor controle no levantamento 

de inventário e menor trabalho em operações de varejo. Um dos exemplos citados pelo autor é 

o benefício de que o cliente pode desfrutar ao procurar uma calça jeans de um dado tamanho 

em uma loja no momento da compra, já o cliente poderá inserir em um painel o tamanho 

desejado e em seguida, por meio do sistema RFID, localizar onde está a calça dentro do 

estabelecimento.  

 

Além desses, Hartman (2004) afirma ser possível, por meio da tecnologia RFID, resolver os 

problemas de excesso de estoque e de produtos com prazo de validade vencido, o que 

beneficiaria, e muito, o mercado farmacêutico, o qual absorve mais de US$ 2 bilhões  de 

produtos devolvidos por ano.  
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Rebbeca (2005) cita que a RFID oferece liberdade, pois remove uma barreira e cria um novo 

valor. A autora identifica esta liberdade no fato de que a empresa prescindirá  de um 

considerável volume de mão-de-obra humana em determinados fluxos de trabalho e poderá 

aumentar a visibilidade das informações para todos os participantes na cadeia de valor.  

 

Muitos descrevem a tecnologia RFID como uma substituta do barcode (código de barras), 

mas com mais vantagens, como a possibilidade de leitura de itens múltiplos, extensão da 

capacidade de captação de dados e maior durabilidade. 

 

Sua difusão tem sido lenta, apesar dos benefícios que podem advir de sua implementação. 

Segundo Chappell et al (2002), apud Holmqvist e Stefansson (2006), a adoção da tecnologia 

RFID implica inicialmente em alto custo, pois demanda infraestrutura de leitores, rede de 

comunicação, integração na instalação, sistema de controle, software, treinamento, 

manutenção, organização e fluxo de trabalho. Entretanto, os riscos de sua adoção podem ser 

reduzidos pela participação da empresa em uma rede de inovação. Isto, segundo Mohannak 

(2007), melhora a eficiência “dinâmica” ou a capacidade de inovação, por meio da  redução 

de incertezas, compartilhamento de informações, visibilidade e estabelecimento do foco do 

relacionamento na construção de competências organizacionais. 

  

 

 1.2 Objetivos de pesquisa 

  

O objetivo geral desta pesquisa é estudar os fatores envolvidos na decisão de adotar-se ou não 

uma inovação, em particular a tecnologia RFID. Os objetivos específicos são: 

  

1. Identificar e analisar os fatores que devem ser levados em consideração na decisão 

de adoção da tecnologia RFID nas empresas. 

 

Devido à complexidade enfrentada pelos gestores nos processos de decisão sobre a adoção de  

inovações, o objetivo é identificar e analisar os fatores considerados mais relevantes e capazes 

de influenciar a decisão de adoção, os quais, posteriormente, poderão servir para outros 

estudos. 
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2. Identificar e analisar as barreiras e facilitadores à implementação da tecnologia 

RFID na manufatura. 

 

Os autores supracitados, embora apresentem os benefícios decorrentes do uso desta 

tecnologia, não apresentam as barreiras e facilitadores  específicos à sua implementação na 

manufatura. Assim, o presente estudo busca desenvolver uma melhor compreensão dos 

aspectos técnicos e operacionais da implementação da tecnologia RFID, bem como da 

contribuição da rede de inovação como facilitador desta implementação. O objetivo é explicar 

de que forma esta traz uma contribuição às empresas como resultado do processo de sua 

adoção e implementação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

 

Estabelecidos os objetivos, passamos à revisão bibliográfica dos temas e sub-temas em 

questão. Na primeira parte da revisão serão apresentadas aquelas características da inovação 

tecnológica que envolvem a adoção da inovação e da rede de inovação. A segunda parte 

abrange aspectos relacionados à manufatura. Quanto à terceira e última parte, ela apresenta  

uma análise mais profunda da tecnologia RFID, identificando e detalhando as características 

técnico-operacionais e econômicas que influenciam a sua adoção, além da fundamentação 

teórica.  

 

 

2.1 Inovação tecnológica 

 

A inovação tecnológica em um produto ou processo, incorporando a este novas soluções 

técnicas, funcionais ou estéticas, é de extrema importância para que as empresas  mantenham-

se competitivas num cenário de constantes mudanças. A inovação pode ser gerada pela 

própria empresa inovadora, por fonte externa ou pela combinação de ambas. Pode-se definir a 

inovação tecnológica como um processo realizado por uma empresa para introduzir produtos 

e processos que incorporem novas soluções técnicas, funcionais ou estéticas, com o objetivo 

de atingir-se resultados específicos. Estas soluções, sendo o resultado intermediário dos 

processos de inovação, podem apresentar-se como a inserção de um novo processo produtivo 

ou como alterações em processos existentes, isto é, alterações em máquinas, equipamentos, 

instalações e métodos de trabalho, geralmente introduzidas para reduzir custos, melhorar a 

qualidade ou aumentar a capacidade de produção, conforme citado anteriormente.  

 

Para Donadio (1983), a inovação tecnológica pode ser compreendida como a utilização de um 

acervo de conhecimentos científicos, técnicos e procedimentos diversos para obtenção, 

comercialização ou utilização de novos produtos ou processos de produção.  

 

É importante enfatizar que a definição de inovação depende do ponto de vista do qual se 

considera a novidade, ou seja, se a mesma é nova para a empresa, para o mercado ou para o 

mundo. Algo pode ser novo para a empresa, porém já estar presente no mercado. Por outro 



 

 

14 

lado, algo pode ser introduzido em um mercado ou segmento específico ou no mundo e ser 

considerada novo por não existir até então.  

 

Hutt e Speh (2002) classificam a inovação em função dos diferentes tipos de projetos:  

 

(a) projetos derivados: concentram-se na melhoria incremental do produto (nova 

característica) e na melhoria incremental do processo (por exemplo: processo de 

produção com custo mais baixo);  

 

(b) projetos de plataforma: criam o projeto e os componentes que são compartilhados 

por diversos produtos. Tais projetos sempre envolvem diversas mudanças, tanto no 

produto como no processo de produção;  

 

(c) projetos de avanço: estabelecem produtos e processos novos e básicos que diferem 

fundamentalmente das gerações anteriores; e 

 

(d) pesquisa e desenvolvimento: criação de conhecimento sobre os novos materiais e 

tecnologias que irão liderar o desenvolvimento comercial, posteriormente. 

 

Os projetos derivados e de avanço são chamados, também, de inovação incremental e radical, 

respectivamente. Christensen (1997), entretanto, utiliza diferentes termos, como inovação 

sustentável e inovação disruptiva, conforme a atuação da empresa no mercado. A inovação 

sustentável é aquela em que a empresa desenvolve um produto ou serviço com desempenho 

superior ao que existe no mercado. A inovação disruptiva é classificada pelo autor em baixo 

mercado e novo mercado. Na disrupção de baixo mercado, as empresas líderes desenvolvem 

produtos superiores ao exigido pela média do mercado. Neste caso, podem surgir outras 

empresas que desenvolvem produtos com bom desempenho, porém inferiores aos 

desenvolvidos pela empresa líder. Na disrupção de novo mercado, as empresas desenvolvem 

produtos com desempenho inferior em relação a determinados elementos existentes, mas 

oferecem melhor desempenho em relação a outros elementos anteriormente inexistentes.  

 

Schumpeter (2005) corrobora estas noções, definindo o termo inovação por meio de uma 

classificação por tipos diferentes:  
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(a) inovação de produto: refere-se à introdução de um novo produto ou à melhoria em 

um produto;  

 

(b) inovação de processo: compreende a introdução de um método diferente em um 

processo produtivo que não tenha sido testado em outras áreas da indústria e 

desenvolvido a partir de estudo científico;  

 

(c) inovação de mercado: significa a introdução em um novo mercado;  

 

(d) inovação de recursos: concerne o surgimento de nova fonte de recursos (matéria-

prima) ou de produtos semi-acabados; e 

 

(e) inovação organizacional: compreende o surgimento de uma nova estrutura 

organizacional, pela aplicação de novas técnicas produtivas ou administrativas.  

 

No Manual de Oslo de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação, 

traduzido sob responsabilidade da FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, a inovação de 

processo compreende não somente mudanças no método de produção, como também no 

método de distribuição; ademais, a inovação organizacional é complementada também com a 

introdução de mudanças nas relações externas à empresa. A inovação de marketing, que  

Schumpeter (2005) não apresenta, envolve a implementação de novos métodos de marketing 

(embalagem, promoção e colocação, entre outros).  

 

Em vista da dificuldade em definir-se o que vem a ser, ou não, uma inovação, o Manual de 

Oslo apresenta as mudanças que não devem ser consideradas como inovações:  

 

(a) a interrupção de uso de um processo, um método de marketing ou a comercialização 

de um produto ou método organizacional;  

 

(b) a simples reposição ou extensão de capital, ou seja, a compra de equipamentos 

iguais ou extensões daqueles já existentes e atualização de software;  

 

(c) as mudanças resultantes de alterações de preços;  
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(d) a personalização, isto é, a fabricação de um produto personalizado para determinado 

cliente, a menos que o mesmo apresente algum tipo de atributo totalmente distinto 

do produto original;  

 

(e) as mudanças sazonais regulares, como a fabricação de um casaco por uma empresa 

de vestuário, a menos que se incorpore algo novo neste produto; e 

 

(f) a comercialização de produtos novos ou melhorados. Por exemplo, se um atacadista 

ou varejista  passa a vender outros tipos de produtos, isto não significa inovação, 

pois está apenas vendendo novas linhas de produtos.  

 

Apesar da preocupação das empresas com  respeito à necessidade de inovar, Porter (1991) 

enfatiza que a inovação tecnológica apresenta vantagem competitiva se tiver um papel 

significativo na determinação do custo relativo e na diferenciação. Segundo o autor, os 

benefícios ou estímulos que podem levar as empresas a inovar são:  

 

(a) reputação: a primeira empresa a inovar pode estabelecer uma reputação como 

pioneira ou líder;  

 

(b) custos de mudança: a primeira empresa a inovar pode assegurar vendas posteriores 

se houver custos de mudança;  

 

(c) seleção de canais: a primeira empresa a inovar pode obter acesso exclusivo a canais 

para um novo produto ou para a geração de produtos;  

 

(d) acesso favorável às instalações, insumos ou outros recursos escassos: a primeira 

empresa a inovar pode beneficiar-se do acesso a insumos, ainda que 

temporariamente;  

 

(e) definição de padrões: a primeira empresa a inovar define os padrões para tecnologia 

ou para outras atividades. Desta forma, induz as demais a adotarem padrões pré-

estabelecidos;  
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(f) barreiras institucionais: a empresa pioneira na inovação pode  beneficiar-se de 

barreiras institucionais contra imitação; e  

(g) lucros iniciais: a empresa  beneficia-se de lucros, por ser pioneira na inovação. 

 

O sucesso de uma inovação exige, segundo Pedro (2003), a sistematização de um conjunto de 

conhecimentos, técnicas e princípios aplicáveis à gerência das relações entre pessoas, 

estrutura, tarefas e tecnologias na organização. Para tal, é relevante a elaboração de 

planejamento organizacional e a construção de uma estrutura para controle de recursos, 

informação e aprendizagem, com o objetivo de promover a capacitação e a inovação segundo 

a estratégia da empresa, conforme a Ilustração 1. 
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Ilustração 1 - Elementos da gestão tecnológica na empresa. 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Pedro (2003). 

  

Há diversos fatores relevantes a serem levados em consideração quando se trata de inovação 

tecnológica em uma empresa, em especial o grau de integração entre as estratégias de negócio 

e a estratégia tecnológica e vice-versa. Muitas organizações têm dificuldades em estabelecer 

os objetivos da gestão da inovação. Segundo Yamamoto (2003, p. 25), o objetivo principal da 

gestão da inovação é a maximização dos resultados em vista dos recursos aplicados em 

investimento tecnológico. A abordagem do autor aponta a importância da sistematização da 

gestão da inovação, a prática do desenvolvimento de recursos humanos, o detalhamento dos 

investimentos tecnológicos e a eficácia dos mesmos, a integração entre as estratégias 

administrativa e tecnológica, o planejamento da estratégia tecnológica e o uso eficaz dos 

recursos administrativos (Ilustração 2). Cada um destes fatores é passível de desdobramento 

em outros sub-fatores para seu estudo mais detalhado e melhor compreensão.  Estão 

relacionados direta ou indiretamente com os fatores que influenciam a adoção da inovação.  
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Ilustração 2 – Elementos da gestão da inovação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fonte: Adaptado de Yamamoto (2003, p. 25). 
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Nas empresas japonesas, a importância dada à gestão da inovação visa a melhorar os 

resultados por meio da capacitação tecnológica. Para Yamamoto (2003), as melhorias podem 

ser obtidas combinando-se a introdução de tecnologias externas, a execução do plano de 

formação de recursos humanos no longo prazo, o fortalecimento da área tecnológica e a 

capacidade de investimento tecnológico de grande porte (Ilustração 3).  

 
Ilustração 3 – Gestão da inovação em empresas japonesas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fonte: Adaptado de Yamamoto (2003). 
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Por outro lado, é importante considerar os fatores que podem dificultar a gestão da inovação 

(Ilustração 4) por ocasião da estagnação dos resultados, decorrente da queda da capacidade 

tecnológica. No diagrama de causas e efeitos abaixo, a queda da capacidade de investimento 

em tecnologia, a falta de preocupação com a formação de recursos humanos, o desinteresse 

pelas tecnologias externas, a hesitação em investir em tecnologia, a redução da 

competitividade de P&D e o enfraquecimento desta área são as causas geradoras das  

dificuldades (efeito) na gestão da inovação. 

 
Ilustração 4 – Dificuldades na gestão da inovação. 

 

 
Fonte: Adaptado de Yamamoto (2003). 
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2.1.1 Adoção de inovação 

Para muitos gestores a decisão de adotar ou não uma inovação é muito difícil, em função da 

gama de fatores que devem ser analisados. Conforme citado anteriormente, barreiras e fatores 

limitantes podem influenciar a adoção de inovações.  

 

Rogers (1995) apresenta alguns fatores considerados importantes no estudo da adoção de uma 

inovação, a saber: (a) atributos da inovação; (b) fornecedores; (c) ambiente externo; e (d) 

características organizacionais.  

 

Os atributos da inovação compreendem: (1) a vantagem qualitativa relativa; (2) a vantagem 

quantitativa relativa; (3) a compatibilidade; (4) a complexidade; (5) a possibilidade de teste; 

(6) a visibilidade; e (7) a incerteza. A vantagem relativa, sob o ponto de vista qualitativo, é 

percebida quando a nova tecnologia é considerada melhor do que aquela em uso pela 

empresa. Para Rogers (1995), a mesma deve ser melhor do que a existente para que valha a 

pena suportar os riscos da adoção. A vantagem relativa quantitativa refere-se ao aspecto 

econômico-financeiro, que  busca um maior retorno com a adoção da inovação. A 

compatibilidade concerne a possibilidade de integração do sistema da empresa com o sistema 

RFID. Segundo Kim, apud Taylor e MacAdam (2004), a complexidade está relacionada à 

especialidade ocupacional, ao treinamento profissional e à atividade profissional daquele que 

irá utilizar a inovação. A possibilidade de experimentação permite que a tecnologia seja 

testada pela empresa antes mesmo de sua adoção definitiva, o que afeta a visibilidade dos 

resultados, já que o teste permite à organização vislumbrar os resultados ou benefícios que 

poderão advir da inovação, os quais, de outra forma, poderiam ser de difícil visualização 

durante a fase de introdução da inovação. O último atributo, segundo Frambach e Schillewaert 

(1999), concerne  dúvidas quanto aos benefícios e resultados que podem ser alcançados com a 

adoção da inovação, mas que não estão claramente visíveis. 

 

Quanto à variável fornecedor, é importante salientar: (1) o foco no cliente; (2) a divulgação; 

(3) a redução dos riscos; (4) a reputação e (5) a dependência do fornecedor. O foco no cliente, 

segundo Frambach e Schillewaert (1999), deve direcionar-se à seleção de clientes potenciais 

que possam facilitar a aceitação da tecnologia no mercado. Para Frambach e Schillewaert 

(1999) e Rogers (1995), a divulgação da tecnologia pode ser influenciada pelos clientes 

potenciais e a redução dos riscos dividida entre o integrador e o cliente. A reputação atribui ao 

fornecedor características como competência técnica, perenidade, sustentabilidade no tempo e 
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imagem pública, que favorecem  a confiança por parte do cliente (aquele que adota a 

inovação). A questão da dependência do fornecedor compreende a insegurança gerada na 

organização que adota a inovação, pelo fato da tecnologia ser nova e pela inexistência de um 

grande número de fornecedores. 

 

As variáveis envolvidas no estudo do ambiente externo são: (1) pressão competitiva, (2) 

network externalities (efeito rede), (3) características da cadeia produtiva, (4) incertezas do 

mercado e (5) regulamentação governamental. A busca pela melhoria da qualidade, do 

atendimento, do processo produtivo e da lucratividade, enfim, a manutenção ou melhoria da 

competitividade exige contínuas tomadas de decisões, frequentemente relacionadas à adoção 

de inovação. De acordo com Frambach e Schillewaert (1999), network externalities ou efeito 

rede refere-se ao número de organizações inter-relacionadas no mercado que já adotaram a 

inovação e que influenciam outras a fazerem o mesmo. Tornatzky e Fleischer (1990) citam 

que um elo poderoso da cadeia pode influenciar significativamente a adoção de inovações por 

fornecedores ou clientes, seja a montante ou a jusante, conforme as características da cadeia 

produtiva. As incertezas do mercado influenciam a empresa no que tange à estabilidade de 

entidades fornecedoras e clientes. Já a regulamentação governamental influencia a adoção no 

que concerne a padronização e as normas e leis a serem cumpridas.  

 

Por último, as características organizacionais compreendem os seguintes atributos: (1) rede 

social interna, (2) rede social externa e (3) disposição da alta administração em inovar. A rede 

social interna, segundo Frambach e Schillewaert (1999), pode gerar resistência ou apoio de 

grupos informais à inovação, ao passo que a rede social externa pode influenciar negativa ou 

positivamente as redes internas na adoção da inovação. Rogers (1995) menciona que a 

disposição da alta administração favorece a inovação, embora existam outros fatores 

relacionados às características individuais, citados por Frambach e Schillewaert (1999), 

capazes de influenciar a adoção, como a disposição para inovar, as características pessoais, as 

atitudes face à inovação e os facilitadores organizacionais.  

 

Para Tornatzky e Fleischer (1990, p. 153), três fatores influenciam a empresa em inovar 

(Ilustração 5), entre eles, alguns já citados anteriormente: ambiente externo (características da 

indústria, estrutura de mercado, apoio tecnológico para infraestrutura e regulamentação 
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governamental), tecnologia (disponibilidade e características) e organização (tipo de estrutura, 

tamanho e processo de comunicação). 

 
Ilustração 5 - Fatores que influenciam a empresa em inovar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Tornatzky e Fleischer (1990, 153). 

 

O fator porte da empresa, apud Tornatzky e Fleischer (1990, 153), é discutido por Pagnani 

(1989); este afirma que a grande empresa é capaz de formular estratégias de médio e longo 

prazo (determinadas pelo padrão tecnológico e concorrencial em que se insere), pelo fato de 

estar situada em posição dominante na negociação em relação às pequenas empresas. Estas, 

ao contrário, ocupam uma situação inferior neste processo; no entanto, consolidam-se pela sua 

competência técnica em executar aquilo que prometem dentro dos prazos especificados pelo 

contratante e em praticar preços e oferecer custos de processos ou produtos mais competitivos 

do que a fábrica da grande empresa conseguiria se integrasse tais atividades a seus processos.  

 

A pré-disposição da organização em inovar ou não apresenta variáveis independentes, como 

aquelas citadas por Rogers (1995): características pessoais do indivíduo e características 

organizacionais internas relativas à centralização, complexidade, formalização e tamanho, 

além das características externas à organização, como abertura ao ambiente externo.  

 

Ambiente Externo: 
 

- Características da 
indústria e estrutura 

de mercado 
 

- Infraestrutura e 
suporte à tecnologia 

 
- Regulamentação 

governamental 
 

Organização: 
 

- Tipo de estrutura 
 

- Processo de 
comunicação 

 
- Tamanho 

 
 

Tomada da decisão  de 
inovar tecnologicamente 

 

Tecnologia: 
 

- Disponibilidade 
 

- Características 
 



 

 

25 

Zell (2001) cita também que a incompatibilidade com a cultura vigente e a estrutura da 

organização, por exemplo, são barreiras que dificultam a inovação.  

 

Segundo Amo e Kolvareid (2005), as empresas com um alto grau de inovação são aquelas que 

apresentam grupos de trabalho com baixo grau de segmentação (ou especialização funcional), 

bem como as que apresentam estruturas integradas.  

 

Yamamoto (2003) corrobora estas noções, por meio de seu estudo sobre os fatores relevantes 

(ambiente externo e interno) que devem ser abordados no estudo da adoção de inovações 

(Quadro 1), como: mercado, aspectos tecnológicos, competitividade, recursos e diretrizes 

administrativas. Para uma melhor compreensão destes fatores, a autora os desdobra em 

variáveis. Destaca-se que algumas delas já foram apresentadas por Rogers (1995). 

 
Quadro 1 – Fatores relevantes para o estudo da adoção de inovação.  

  

Fonte: Autora, adaptado de Yamamoto (2003).  

 
Fatores Variáveis 

Tipo e tamanho do mercado em que a empresa atua, 
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Potencial de crescimento do mercado – número de 
concorrentes que adotaram a tecnologia. 
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fornecedor.  

Grau de inovação tecnológica – grau de maturidade.  
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Competitividade Potencial de credibilidade (reputação) – basear-se em 
grandes empresas que já adotaram a tecnologia e 
empresas fornecedoras da tecnologia conhecidas no 
mercado.  

Rentabilidade – retorno do investimento. 

Humano – disponibilidade de pessoal capacitado para 
operar a tecnologia. 
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Para Taylor e MacAdam (2004), além dos fatores acima, há outros que influenciam a adoção 

da inovação, como características organizacionais, influência dos colaboradores, modelo de 

gestão da empresa e perfil do gestor. A autora corrobora isto com base em estudos de outros 

pesquisadores e apresenta,  abaixo, uma síntese dos mesmos, acompanhada dos nomes dos 

autores que  apresentam estudos relacionados a esses fatores (Quadro 2).  
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Quadro 2 – Fatores influenciadores na adoção de inovação nas empresas. 

Fonte: Taylor e McAdam (2004) adaptado pela autora. 

Fator Variáveis Fatores influenciadores Autores 
 
Complexidade 

- Especialidade ocupacional do indivíduo que irá utilizar a 
inovação e  disponibilidade de treinamento profissional. 

Formalização - Resistência por parte do colaborador que executará o novo 
trabalho. 

Centralização - Hierarquia de autoridade – participação na tomada de decisão de 
inovação. 

 
Kim (1980); Kimberley e Evanisko (1981); 
Damanpour (1991). 

 
Porte da empresa 

 
- A relação entre o porte da empresa e a velocidade de inovação.  

Kimberley e Evanisko (1981); Dewar e 
Dutton (1986); Damanpour (1992); Stock et al 
(1996); Subramanian e Nilakanta (1996) e 
Kessler e Chakrabarti (1996).  

 
 
 
 
 

Características 
Organizacionais 

Nível de centralização - A tomada de decisão pode ser dificultada se a empresa apresentar 
estrutura centralizada.  

Kim (1980); Damanpour (1991) e 
Subramanian e Nilakanta (1996). 

Cultura - A cultura pode favorecer ou dificultar a adoção da inovação, 
dependendo da experiência do indivíduo.  

Zmud (1982); Dunphy et al (1995) e Rigby 
(1997). 

 
Influência dos 
colaboradores Competência - Conhecimento para utilização da nova tecnologia. Johannessen et al e Dunphy et al (1995). 

Difusão do conhecimento - O “compartilhamento” do conhecimento entre os indivíduos 
favorece a inovação. 

Fiol (1996). 

Construção do conhecimento - O modo  como o conhecimento é gerado na empresa. Venkatraman (1991). 

 
Modelo 

de 
gestão Nível de recursos 

 
- Critérios utilizados pelos gestores para alocação de recursos para 
projetos de inovação tecnológica.  

Dutton e Duncan (1987). 

Experiência profissional em 
outras empresas e na empresa 
atual; formação educacional e 
proporção de gestores com 
experiência técnica. 

 
- Influência do gestor na tomada da decisão de adoção da 
inovação.  

 
Schoemecker, Daellenbach e McCarthy 
(1996). 

 
 
 

Perfil 
do 

gestor Idade; especialização; 
experiências passadas com a 
tomada de decisão em adoção 
de inovação, iniciativa em 
adotar. 

 
- Influência do gestor na tomada da decisão de adoção da 
inovação.  

Tabak e Barr (1996) e Damanpour e 
Schneider (2006). 
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2.1.2 Redes de inovação   

Tratando-se de algo novo para empresa ou para o mercado, o surgimento de redes de inovação 

auxilia o processo de desenvolvimento, aprendizado, adoção e até mesmo difusão. As redes 

de inovação são associações formais ou informais (como, por exemplo, fornecedores de 

produtos tecnologicamente diferenciados com clientes e mesmo com concorrentes) e podem 

favorecer a adoção de novas tecnologias ou impulsionar as empresas neste sentido.  Os 

parceiros compartilham conhecimentos e informações, ajudando a reduzir as  incertezas que 

concernem a inovação. Cada um dos integrantes contribui com habilidades diferentes, 

permitindo a criação de novas competências e criação de valor para as empresas. 

 

Segundo o Manual de Oslo, uma rede de inovação pode propiciar o envolvimento de clientes 

e fornecedores no desenvolvimento conjunto de novos produtos, processos ou outras 

inovações. O nível de interação nas cadeias de fornecimento, por exemplo, pode depender do 

tipo de conhecimento e de tecnologia. A troca de informações tecnológicas e de negócios 

acompanha naturalmente o comércio de bens e serviços. As informações sobre as 

necessidades dos consumidores e suas experiências com os produtos de um fornecedor 

assumem um papel-chave na inovação. 

 

Mohannak (2007) explica que a cooperação em rede melhora a eficiência “dinâmica” ou a 

capacidade de inovação, ao reduzir as incertezas e promover o compartilhamento de 

informações, a visibilidade e estabelecimento do foco do relacionamento na construção de 

competências organizacionais. 

 

Atualmente, muitas empresas buscam aumentar o grau de relacionamento com outras, pois 

sabem que é a colaboração, e não a concorrência, que as tornará vencedoras na  guerra dos 

negócios (TYNDALL, 1998). 

 

Para Mohannak (2007), uma rede de cooperação beneficia as empresas no que tange à 

disseminação da informação, melhora a eficiência dinâmica, ou seja, a capacidade de 

inovação, e promove o acesso à informação e absorção de novas tecnologias. A informação é 

transmitida horizontal, recíproca e interativamente, ao contrário do que ocorre em uma 

hierarquia rígida.  
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Segundo Kim (2001),  há diferentes grupos em um sistema cooperativo: os que fazem parte 

do grupo e agem de acordo com seus interesses próprios e os que buscam defender interesses 

comuns. Assim, segundo Persaud et al (2002), é de extrema importância que os elementos 

participantes tenham a capacidade de estabelecer uma sinergia, que o autor define  como  a 

habilidade de criar novo conhecimento ou de recombinar o conhecimento existente para criar 

um novo produto, com processos e tecnologias mais eficientes, sendo que cada participante 

não lograria isto sozinho.  

 

Cantner e Graf (2004) citam que a troca de conhecimento em uma rede permite uma nova 

combinação ou recombinação de conhecimentos e competências específicas, o que leva à 

geração de novos conhecimentos e novas habilidades. Para os autores, a probabilidade de 

cooperação depende do gap, isto é, da lacuna tecnológica entre as empresas (Ilustração 6). No 

caso do gráfico apresentado, a probabilidade de cooperação entre a empresa A e B é alta 

quanto esta lacuna tecnológica é zero. Quando a lacuna  entre as empresas é baixa, ambas 

beneficiam-se da cooperação. Desta forma, as empresas com um alto nível tecnológico 

carecem de parceiros apropriados.  

 
Ilustração  6 - Probabilidade de cooperação entre as empresas. 

 

 
Figura 7 - Probabilidade de cooperação entre as empresas. 

 
Probabilidade de cooperação entre A e B 

 
Fonte: Adaptado de Cantner e Graf (2004, p. 546). 
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A colaboração entre empresas pode surgir na busca pela eficiência na exploração de recursos 

(economias de escala, escopo e tempo); no desenvolvimento de novas competências (o 

aprendizado, especialmente); e no posicionamento no mercado (a entrada em novos mercados, 

especialmente) (Nooteboom, 2004, p. 36). Apesar da grande confusão entre os diferentes 

termos apresentados na literatura para descrever possíveis cooperações entre empresas, busca-

se esclarecer a definição de cluster (isto é, agrupamento) e de rede de inovação.  

 

As diferenças entre os termos não são claras; contudo, as redes apresentam aspectos de 

formação que podem incluir entidades institucionais públicas, como universidades, governo, 

educação, treinamento e centros de informação. As estruturas em rede, segundo o autor, 

caracterizam-se principalmente por três aspectos: manutenção da autonomia dos participantes 

(distância cognitiva); flexibilidade estratégica (as inovações são alcançadas por meio de  

configurações variáveis dos participantes da rede, sendo que os participantes são incluídos ou 

excluídos de acordo com a viabilidade de configurações); e especialização, já que cada 

participante pode dedicar-se a um estágio da inovação, principalmente aquele relacionado à 

sua principal área de expertise.  

 

Para Carayannis e Kondo (2008, p. 3), clusters ou agrupamentos são concentrações de agentes 

inovadores localizados em uma área geográfica específica. As características são definidas 

quanto ao escopo geográfico (extensão territorial que abrange fornecedores, clientes e serviço 

de suporte a P&D); densidade (número de empresas inovadoras distribuídas na rede); 

quantidade de empresas relacionadas horizontalmente em um agrupamento; quantidade de 

empresas relacionadas verticalmente em um agrupamento; características da população; e 

cultura e tecnologia.  

 

As redes de inovação, particularmente, diferem dos agrupamentos quanto aos seguintes 

fatores: (1) são flexíveis e apresentam elos mais fracos entre seus integrantes, ao contrário do 

que ocorre nos agrupamentos onde a competência dos membros e as atividades sofrem menor 

variação ao longo do tempo; (2) as redes de inovação são menos sensíveis à densidade, ou 

seja, podem alcançar um posicionamento ideal apenas com certa quantidade de elos. A 

definição do número ideal de elos está ligada à natureza da tecnologia, ao tamanho da cadeia 

de valor e à capacidade de gerenciamento.  
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Para Kaghan e Bowker (2001), apud Ponçano (2007), as redes compreendem qualquer 

coleção de tangíveis, intangíveis e híbridos capazes de se unirem para participar de alguma 

atividade coletiva organizada em eventos e temas específicos por algum período de tempo. O 

que distingue um grupo de outro é o tamanho e o escopo da atividade desenvolvida.  

 

O conhecimento é importante em uma rede de inovação, por ser um elemento indissociável do 

processo. A inovação e o conhecimento relacionam-se por intermédio de quatro processos 

chaves: aplicação do conhecimento e sua criação, transformação e integração. Ao ocorrer uma 

inovação, também se está gerando conhecimento, por meio da expertise compartilhada entre 

os elementos da rede (MOTHE e LINK, 2002, p. 141). 

 

Allen (1983), apud Cantner e Graf (2004), cita que nas teorias de rede de inovação o know-

how ou conhecimento é tido como coletivo, ou seja, baseado na troca de informações e 

conhecimento entre atores específicos que diferem quanto ao seu tipo de conhecimento e 

capacidades, mas que podem gerar uma nova combinação ou recombinação de conhecimentos 

e competências específicas.  

 

Segundo Powell et al (1996, p. 120), o próprio conhecimento exige conhecimento. Uma 

organização necessita de acesso às idéias e informações de diferentes fontes. Neste caso, por 

meio das redes, ela simultaneamente aprende com a colaboração. A informação passa por 

intermédio dos seus integrantes e é influenciada por cada participante que contribui com 

habilidades diferentes.  

 

As redes funcionam como centros de inovação, pois disponibilizam o acesso ao conhecimento 

e recursos que não estão disponíveis de outra forma, além de favorecerem o exercício da 

expertise interna e a capacidade de aprendizado da empresa. A colaboração externa promove 

o acesso a novos recursos que não podem ser gerados internamente (POWELL et al, 1996, p. 

119). 

 

Culpan (1998) cita que as redes são a melhor forma para as empresas se organizarem de 

forma a aumentar  sua geração de valor.  

 

Uzzi (1997, p. 238), apud Mohannak (2007) afirma que, em uma rede, os integrantes 

reconhecem sua interdependência e incapacidade de agir isoladamente. Sabem que precisam  
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trabalhar juntos para resolverem seus problemas. A interação dá-se entre indivíduos de vários 

setores e de diversos níveis hierárquicos. 

 

A formação de redes de inovação ou clusters (agrupamentos) depende do que se espera 

alcançar com a cooperação entre as empresas. Carayannis e Kondo (2008, p. 3) apresentam os 

benefícios e restrições de cada um deles (Quadro 3).  

 
Quadro 3 - Benefícios e restrições do cluster e da rede de inovação. 

  
 Benefícios Restrições 

 
 
 
 
 
 
 
Cluster 

- Economia de escala; 
 
- Aglomeração econômica; 
 
-Habilidades e disponibilidade do fornecedor localmente; 
 
- Compartilhamento de conhecimento tácito; 
 
- Institutos inovadores locais; 
 
- Logística local; 
 
- Gestão da cadeia de valor; 
 
-Visibilidade do desempenho. 

- Perda de controle dos membros; 
 

 - Perda da proteção de propriedade 
intelectual; 
 
- Baixa resposta às mudanças; 
 

- Sujeição a mudanças e política do 
país; 
 
- Competição internacional; 
 
- Monopólio Local. 
 

 
 
 
 
 
Redes de 
inovação 

- Benchmarking internacional; 
 
- Acesso ao conhecimento; 
 
- Possível formação de futuras alianças estratégicas; 
 
- Logística internacional; 
 
- Cooperação na cadeia de valor; 
 
- Alcance do escopo de concorrentes globais; 
 
- Possibilidade de selecionar os parceiros. 

- Forte seletividade; 
 
- Distância cultural; 
 
- Monopólio Global. 
 

Fonte: Adaptado de Carayannis e Kondo (2008, p. 5). 
 

Nooteboom (2004, p. 68) corrobora isto, apresentando os elementos que constituem uma 

estrutura em rede (Ilustração 7): (1) número de participantes, (2) densidade, (3) conectividade 

(igualdade de alcance de um participante em relação ao outro na rede), (4) grau de 

centralização (quantidade de ligações maiores entre um elemento da rede em relação aos 

outros – exemplo de estrutura do tipo hub-and-spoke – Ilustração 8), (5) espaço estrutural 

(ausência de ligações diretas com outros elementos da rede – exemplo de estrutura em forma 

de pirâmide – Ilustração 9), (6) isolamento (inexistência de ligações entre outros elementos da 

rede), (7) estabilidade (frequência de entrada e saída de elementos na rede), (8) equivalência 
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estrutural (empresas que apresentam padrão similar de ligações na rede), (9) concentração de 

poder, (10) controle da rede, (11) duração e (12) proximidade entre os integrantes da rede.  

 

Para o autor, um dos elementos que afeta fortemente a existência de problemas na rede é o 

número de participantes, pois, em sendo grande, surgem problemas relativos à dificuldade de 

monitoramento e ação coletiva.  
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Ilustração 7  - Elementos constituintes de uma estrutura em rede. 

  

 

Fonte: Adaptado de Nooteboom (2004, p. 77).   

 
Ilustração 8 - Estrutura de uma rede do tipo hub-and-spoke.  

 

 
Fonte: Autora, adaptado de Nooteboom (2004). 

 

Ilustração 9 - Estrutura de uma rede em forma de pirâmide.  
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, adaptado de Nooteboom (2004). 

  

Ponçano (2007) corrobora isto, apresentando os possíveis tipos de redes de inovação 

existentes: Rede de Grandori e Soda (1995), Rede de Callon et al (2002) e Rede de Larédo 

(1998). Vide detalhes no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Tipos de redes de inovação e suas características. 
 

Autor (es) Características 

 
 

Rede de 
Grandori e Soda 

(1995) 
 

- Redes sociais: constituem-se de empresas com relações puramente sociais, 
desprovidas de qualquer acordo formal; 
 
- Redes burocráticas|: são redes de coordenação interfirmas, formalizadas por troca ou 
acordos contratuais associados, P&D e consórcios de cooperação tecnológica;  
 
- Redes proprietárias:  são as redes burocráticas formalizadas, por meio de contratos 
que contemplam, adicionalmente, compromissos de propriedade intelectual (direitos 
autorais). 

 
 
 
 
 

Rede de Callon 
et al. (2002) 

 

- Redes técnico-econômicas: são redes coordenadas por agentes heterogêneos. Esses 
agentes podem ser laboratórios públicos, centros técnicos de pesquisa, firmas 
industriais, organizações financeiras, usuários e autoridades públicas, que participam 
coletivamente do desenvolvimento e difusão de inovações. Estas redes, por meio de 
numerosas interações, organizam o relacionamento entre a pesquisa técnico-científica 
e o mercado. Existem vários intermediários circulando entre esses agentes. Tais redes 
são capazes de produzir documentos como artigos científicos, relatórios, patentes e 
outros, incorporar soluções por intermédio de pesquisadores que mudam laboratório e 
engenheiros que mudam firma, de gerar ganhos por contratos de cooperação entre 
centros de pesquisa e empresas, de fazer empréstimos financeiros quando da 
contratação de serviço ou aquisição de produto, e de desenvolver atividades técnicas 
como protótipos, equipamentos e produtos destinados ao consumo final. 

 
 
 

Rede de Larédo 
(1998) 

 

- Redes de caráter público; há dois tipos. O primeiro, voltado a novos métodos, é útil 
para tomada de decisões públicas, relativas a atividades como novas medições 
ambientais, definição de boas práticas médicas ou normas para a qualidade de 
desempenho de equipamento médico. O segundo lida com o desenvolvimento de 
novas opções tecnológicas para os chamados bens públicos, como energia de biomassa 
e células combustíveis. São redes que de fato constroem a conexão entre pesquisa e 
políticas setoriais. 

Fonte: Adaptado de Ponçano (2007). 

 

Dado o relacionamento informal entre os integrantes de uma rede de inovação, é importante 

que os mesmos compreendam o papel de cada um e que os fatores citados por Corrêa (1999), 

Casarotto Filho e Pires (1999) em Ponçano (2007) sejam cultuados: 

 

- Confiança: diz respeito às questões ligadas à cooperação entre as empresas, envolvendo 

aspectos culturais e de interesse de pessoas e de firmas. A ética assume um papel fundamental 

e o conhecimento sobre pessoas ou empresas com interesses comuns são os primeiros passos 

para a geração desta cultura. Segundo Corrêa (1999), o fortalecimento da confiança entre os 

parceiros é fundamental na criação, manutenção e desempenho das redes. Este é o requisito 

mais mencionado em conexão com as relações de cooperação inter-organizacional, tanto na 

literatura como nas pesquisas experimentais. Os agentes envolvidos devem estar confiantes de 

que os demais agentes irão atuar no interesse do sistema de cooperação ao qual todos 

pertencem, promovendo-se, assim, uma convergência de interesses. Mesmo quando há um 
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conflito de interesses, deve existir uma confiança mútua, sem ressalvas ou salvaguardas, com 

base no mecanismo de integração, como normas sociais e de identificação. 

 

- Competência: diz respeito às questões ligadas às competências essenciais de cada parceiro. 

Engloba desde os aspectos materiais, como instalações e equipamentos, até os imateriais, 

como os processos, ou o saber fazer relativo aos processos (know-how). Na literatura há 

evidências de que distintos aspectos devem ser analisados em relação à competência de cada 

parceiro; segundo Olavo e Amato Neto (2001) tais fatores incluem: 

 

- O valor agregado pelo parceiro ao cliente final; 

- A robustez da diferenciação conseguida pelo parceiro;  

- A flexibilidade operacional: tipo e quantidade da produção e prazo de entrega. 

- A tecnologia da informação: diz respeito ao fluxo de informação, elemento vital para a 

implementação e o desenvolvimento de redes flexíveis. Trata-se, portanto, de aspectos ligados 

aos recursos computacionais para o processamento dos dados como, por exemplo, os tipos de 

informações transmitidas e entre quais parceiros, quais os meios de comunicação, 

armazenamento, acesso às informações e base de dados. 

 

Além desses, Dyer e Nobeoka (2000, p. 239), apud Mohannak (2007) afirmam que a 

comunicação repetida em uma relação formal ou informal pode auxiliar o mecanismo do 

processo de desenvolvimento de uma inovação e sua subsequente difusão.  

 

Guarnieri (2005), apud Ponçano (2007), corrobora isto, afirmando ser importante criar 

equipes de trabalho que potencializem os resultados de uma rede; estas, contudo, deverão 

atender aos seguintes princípios: 
 

Propósito unificador: é o espírito de uma rede. Pode ser expresso como um alvo unificador e 

um conjunto de valores compartilhado pelos participantes, de forma esclarecedora, 

democrática e explícita; 

 

Participantes independentes: fazer parte de uma rede não quer dizer deixar de lado sua 

independência. Ao contrário, uma rede requer participantes independentes, auto-motivados e 

que não estejam limitados por hierarquias. Cada participante possui talentos únicos, diferentes 

e valiosos para agregar ao grupo e para exercer sua criatividade; portanto é preciso 
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independência. É o equilíbrio entre a independência de cada participante e a interdependência 

cooperativa do grupo que confere força motriz a uma rede; 

 

Interligações voluntárias: os participantes da rede se relacionam e realizam tarefas de forma 

voluntária e auto-motivada, podendo escolher seus interlocutores e optar por trabalhar em 

projetos que os ajudem a cumprir seus objetivos pessoais e organizacionais; 

 

Multiplicidade de líderes: uma rede possui menos chefes e mais líderes. Líderes podem ser 

caracterizados como pessoas que assumem e mantêm compromissos, mas que também sabem 

atuar como seguidores e se deixam liderar. Como cada participante traz seus talentos à rede, 

estes serão utilizados para a resolução dos problemas trazidos pelo grupo.  

 

Interligação e transposição de fronteiras: redes pressupõem transposição de fronteiras, 

sejam estas geográficas, hierárquicas, sociais ou políticas. A consecução dos objetivos e 

propósitos é prioritária, ainda que, para isso, um gerente tenha que delegar uma tarefa a um 

diretor, ou que a pessoa que melhor complementa a aptidão de um dado indivíduo em um 

determinado projeto esteja trabalhando a dois mil km de distância; 

 

Formação de grupos de trabalho: para tratar de assuntos de interesse da rede. Os Grupos de 

Trabalho (GT) são temáticos ou de execução de tarefas. Por exemplo: GT Conceitual, GT de 

Integração e Participação, GT de Captação de Recursos, GT de Tecnologia e GT de 

Mecanismos de Reconhecimento e Visibilidade; 

 

Criação de fóruns: os fóruns são encontros periódicos em que temas relevantes são 

debatidos, buscando formas de compartilhamento de experiências e a solução de problemas 

sociais. É um espaço onde se envolve toda a rede. 

 

Para ilustrar o perfil das empresas que participam de redes de inovação, apresenta-se, a seguir, 

uma pesquisa do tipo survey entre um grupo de 5.800 empresas, pesquisa esta realizada por 

Mothe e Link (2002, p. 50) para identificar o perfil de colaboração inovadora entre os 

parceiros com relação ao porte e ao estágio de desenvolvimento da empresa e seu tipo de 

segmento. O grupo de empresas pesquisadas compreende o setor de manufatura canadense. 

Neste estudo, considera-se inovadora aquela  empresa  que introduziu uma melhoria nova ou 

significante  no seu produto ou processo nos três últimos anos.  
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Primeiramente, o resultado da pesquisa mostrou que 80% das empresas de manufatura eram 

inovadoras, sendo que 33% participavam de desenvolvimentos colaborativos e cooperativos 

(inovação ou melhoria de produto ou processo). 

 

O estudo mostrou que as empresas em geral colaboram mais com os seus parceiros do setor 

privado do que  do setor público. Ademais, o tamanho da empresa influencia o percentual de 

colaboração. Observa-se que as grandes empresas colaboram mais, por exemplo, com os seus 

fornecedores, empresas de consultoria, universidades e empresas do seu grupo empresarial do 

que as empresas de pequeno porte (Tabela 1).  

 
Tabela 1 - Percentual de colaboração com os parceiros em relação ao porte da empresa. 

 
Porte da empresa e percentual de colaboração  

Parceiros Pequena Média Grande Total 
Fornecedores 70% 69% 78% 71% 

Clientes 65% 67% 62% 65% 
Empresas de consultoria 34% 46% 45% 39% 

Concorrentes 34% 38% 35% 35% 
Universidades 21% 26% 29% 24% 

Empresas de grupos corporativos 17% 23% 36% 23% 
Instituições de pesquisa do setor público 20% 21% 22% 21% 
I Instituições de pesquisa do setor privado 16% 17% 15% 16% 

 
Fonte: Statistics Canada, Survey of Innovation 1999, adaptado de Mothe e Link (2002, p. 51). 

No gráfico da Ilustração 10 encontram-se os resultados da pesquisa quanto ao percentual de 

participação em projetos colaborativos e o estágio de desenvolvimento da empresa em relação 

ao seu porte. Pode-se observar que as grandes empresas, que têm maior acesso a P&D, são 

mais voltadas à colaboração do que as empresas de pequeno porte. Na fase de 

desenvolvimento (protótipo e scaling-up), nota-se que as empresas de grande e médio porte 

participam na mesma proporção. Na fase de comercialização, que envolve o acesso a novos 

mercados e novos canais de distribuição, as pequenas empresas  envolvem-se mais 

intensamente. 
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Ilustração 10 - Percentual de colaboração e estágio de desenvolvimento das empresas em relação ao porte. 

 

 
 

Fonte: Statistics Canada, Survey of Innovation 1999, de Mothe e Link (2002, p. 53). 
 

Além destes resultados, outro aspecto estudado na mesma pesquisa foi a identificação do 

percentual de colaboração das empresas por tipo de segmento e por tipo de parceiro (Tabelas 

2 e 3).  

 

Observa-se que o percentual de participação colaborativa varia por tipo de segmento. Nota-se 

(Tabela 2) que as empresas do segmento farmacêutico (61%) colaboram mais do que as 

empresas do segmento de vestuário (16%).  
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Tabela 2 - Percentual de participação colaborativa em empresas de diferentes segmentos. 
 

Tipo de indústria e percentual de participação colaborativa 
Indústria Farmacêutica 61% Veículos automotivos 38% 
Semicondutores 57% Produtos têxteis 36% 
Equipamentos de computação 53% Couro 36% 
Indústria Aeroespacial 51% Manufatura (diversos) 34% 
Instrumentação/Equipamento Magnético-Óptico  50% Petróleo/Carvão 34% 
Bebidas/tabaco 50% Plástico e Borracha 33% 
Equipamentos de telecomunicação 47% Minerais não-metálicos 32% 
Equipamentos elétricos/máquinas 44% Alimentos 32% 
Transporte 42% Produtos de metal 30% 
Manufatura primária de metal 39% Impressão  27%, 
Agricultura/Construção/ Maquinário industrial 40% Corte/Preservação de madeira 22%, 
Produtos químicos 39% Mobiliário 20%, 
Papel 39% Outros produtos de madeira 18%, 
Outras máquinas 39% Vestuário 16% 
 
Fonte: Statistics Canada, Survey of Innovation 1999, adaptado de Mothe e Link (2002, p. 54). 

 

Considerando-se o percentual colaborativo das empresas por tipo de segmento (Tabela 3), 

observa-se que, assim como as  universidades, as empresas do segmento de semicondutores 

são as que apresentam maior percentual de participação, ao contrário das de petróleo. Nota-se 

também que as empresas do segmento de semicondutores apresentam alto percentual de 

participação colaborativa junto a seus clientes. Quanto à participação colaborativa junto a 

concorrentes e fornecedores, destacam-se as do segmento aeroespacial e equipamentos de 

computação,  respectivamente. O segmento de instrumentação magnético – óptico apresenta 

maior percentual de participação colaborativa junto às instituições de pesquisa governamental.  

 

Estas variações de percentual colaborativo entre as empresas de diferentes segmentos, assim 

como por tipo de parceiro, segundo Mothe e Link (2002), estão relacionadas aos tipos de 

empresas: 

 

Empresas Tipo 1 – desenvolvem produtos de alta qualidade que serão usados em indústrias 

integradas verticalmente (exemplo: produção de equipamento e software); 

 

Empresas Tipo 2 – desenvolvem produtos e processos para suas necessidades próprias 

(exemplo: agricultura e indústria de energia); 
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Empresas Tipo 3 – desenvolvem sistemas complexos; neste caso, as indústrias produzem 

sistemas complexos, sendo que os custos de seus projetos de P&D são altos (exemplo: 

aeroespacial, transporte - navios);  

 

Empresas Tipo 4 – são firmas de base científica e tecnológica (exemplo: biotecnologia, 

química, materiais e farmacêutica). 

 
Tabela 3 - Percentual de participação colaborativa por tipo de parceiro. 

 
Tipo de parceiro Segmento 

Universidades - Semicondutores (68%). 
- Farmacêutica (46%). 
- Equipamentos elétricos (37%). 
- Petróleo/Carvão (36%). 

Instituições de pesquisa governamental -Instrumentação/Equipamento Magnético-
Óptico (44%). 
- Verniz/Madeireiras (37%). 
- Manufatura primária de metal (35%). 
- Químico (30%). 

Clientes - Semicondutores (88%). 
- Instrumentação/Equipamento Magnético- 
Óptico (81%). 
- Equipamentos de computação (77%). 
- Equipamentos de telecomunicação (77%). 

Fornecedores - Equipamentos de computação (96%). 
- Couro (95%). 
- Petróleo/Carvão (93%). 
- Bebida/cigarro (92%). 

Concorrentes - Indústria Aeroespacial (61%). 
- Indústria Farmacêutica (58%). 
- Transportes (54%). 
- Bebidas (52%). 

Outras empresas de grupos corporativos - Semicondutores (47%). 
- Bebidas (43%). 
- Petróleo/Carvão (43%). 
- Indústria Farmacêutica (36%). 

Fonte: Statistics Canadá, Survey of Innovation 1999 adaptado de Mothe e Link (2002, p. 55). 

 

A escolha do parceiro tecnológico é outro fator muito importante para a consecução dos 

resultados esperados, uma vez que o parceiro também pode trazer uma contribuição à visão de 

negócios da empresa. Uma ferramenta que se pode utilizar para verificar o potencial dos 

parceiros é o check-list (lista de verificação). Sugere-se verificar se:  

 

(a)  Os parceiros sob consideração são  membros participantes do EPCglobal, o que 

indicaria uma melhor capacidade de compreensão dos requisitos do negócio para 
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implementação, bem como uma maior capacidade de influenciar o desenvolvimento 

e progresso por meio de integração técnica;  

 

(b) São parceiros de outros parceiros relacionados à tecnologia RFID; 

 

(c) Podem fornecer um conjunto de programas de proteção; 

 

(d) Dispõem de equipamento adequado; 

(e) Participaram de  outros projetos passíveis de serem apresentados,  claramente,  como 

estudos de caso; 

 

(f) Podem oferecer uma solução de negócio para a empresa; 

 

(g) Apresentam serviço profissional formal; 

 

(h) Podem testar, organizar dados e arquivos para os clientes; 

 

(i) Têm  consultores disponíveis para treinamento, integração e implementação; 

 

(j) Os equipamentos, em sua maior parte, podem ser integrados a software de cadeia de 

fornecimento e outros programas da empresa. 

 

 

2.2 Manufatura 

 

Segundo Porter (1989), a vantagem competitiva surge do valor que a empresa consegue gerar 

para os seus compradores e que ultrapasse os custos de fabricação pela empresa. O autor cita 

dois tipos básicos de vantagens competitivas, liderança de custo e diferenciação, as quais 

podem surgir a partir de diversas atividades distintas da empresa, seja no projeto, marketing, 

tecnologia, finanças ou atendimento, entre outros. O “segredo” está na forma como a empresa 

sistematiza todas essas atividades.  

 

É neste contexto que os gestores buscam aumentar a eficiência continuamente, por meio de 

reduções de custos e melhorias de qualidade. Segundo Woodgate (1991, p. 4) é preciso ter 
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competência para equilibrar tempo, custo e qualidade. Para tal, o gerente de manufatura 

deverá conhecer todo processo e dispor de excelente suporte técnico com respeito a diversos 

métodos, pois uma decisão incorreta poderá ser tomada se todos os fatores não tiverem sido 

considerados, afetando todas as demais áreas da empresa e vice-versa.  

 

Muitos gestores procuram reduzir custos valendo-se de pequenos ajustes; dentre as atitudes 

típicas, temos a demissão de colaboradores, re-estruturação e eliminação de fornecedores. 

Esses cortes de custos invariavelmente destroem o processo da qualidade e resultam numa 

deterioração da qualidade. A redução de custos pode ser alcançada melhorando-se a qualidade 

e a produtividade, bem como pela redução dos erros, re-trabalho, estoques, linha de produção, 

tempo de processamento e fluxo de trabalho, tempo até o lançamento do produto, tempo de 

paralisação de máquinas, e espaço  (IMAI, 1996).  

 

Slack (1993) cita, em Vantagem Competitiva em Manufatura, que o custo está no cerne dos 

objetivos da manufatura, visto ser o atributo cujo impacto no resultado financeiro é direto. 

Embora os objetivos da manufatura devam ser ditados pelas prioridades concorrenciais, o 

desempenho dos custos será importante, pois não importa em que área se está concorrendo. 

Custos baixos podem não apenas permitir preços menores, mas também aumentar 

significativamente a competitividade, já que podem elevar, diretamente, as margens de 

contribuição da operação.  

 

Woodgate (1991, p. 8) propõe diversos fatores a serem levados em conta na melhoria da 

eficiência do processo de manufatura: 

 

- Processo: deve ser completamente detalhado e desenvolvido; também deverá ser 

automatizado sempre que possível, para eliminar as decisões e variações dos operadores;  

- Operadores: devem ser treinados para realizar as atividades sempre da mesma maneira;  

- Programa formal: os programas de manutenção de ferramental e equipamentos devem ser 

desenvolvidos e implantados; 

- Materiais: podem ser controlados por cada etapa do processo, para evitar erros. 

 

Segundo Vonderembese e White (2004), o desenvolvimento tecnológico normalmente 

direciona a empresa à melhoria da produtividade. As organizações que investem em 

tecnologia podem reduzir o tempo do sistema, expandir suas opções e reduzir seus custos.  
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Neste contexto, a implementação da tecnologia RFID em manufatura pode auxiliar o alcance 

dos resultados organizacionais esperados e a melhoria na eficiência do processo. Deve-se 

levar em consideração que sua aplicabilidade varia de organização para organização, daí a 

importância de um estudo detalhado para identificar as barreiras e facilitadores à 

implementação. A seguir, apresenta-se um exemplo de aplicação da tecnologia RFID na 

cadeia de suprimentos de uma indústria farmacêutica (Ilustração 11). Todos os insumos que 

serão utilizados no processo de manipulação de medicamentos são controlados, desde o 

fornecedor, até o fabricante de medicamentos.  

 

Todas as informações oriundas dos componentes químicos, como composição química, data 

de validade e número de lote, são registradas no tags de RFID. Estes são associados às 

informações do tipo, peso, dimensão e segurança no recipiente, que serão, por sua vez, 

associadas ao pallet e às informações de envio do produto para o fabricante de medicamentos.  
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Ilustração 11 - Rastreabilidade da matéria-prima em uma indústria farmacêutica. 
 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Schuster et al (2007, p. 82).  

 

 

2.3 Tecnologia RFID 

 

A tecnologia RFID não é nova, tendo sido descoberta em 1935 e utilizada por militares na 

identificação de inimigos. Entretanto, até 1980, não foram registradas aplicações para uso 

industrial. A primeira patente de uma etiqueta com chip ativo, combinação esta comumente 

chamada de tag, foi registrada em Janeiro de 1973 nos EUA. A RFID pode ser utilizada em 

diferentes aplicações, inclusive para rastreamento na cadeia de suprimentos, monitoramento 

de pessoas, verificação de autenticidade, entretenimento (ativação de voz em brinquedos), 

segurança nas instruções farmacêuticas, identificação de pessoas em áreas de segurança, 

imobilização eletrônica de motor, controle eletrônico em pedágios, identificação de produtos 

de alto valor, detecção de roubo em tempo real e bibliotecas.  
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A Ilustração 12 apresenta os componentes de um sistema RFID (Etiqueta - Tag , Antena, 

Leitor, Middleware (processamento intermediário) e Backend System (sistema de saída – 

programa relativo cliente/servidor) e o seu modo de funcionamento. 

 
Ilustração 12 - Componentes de um sistema RFID. 

 
 

 

Fonte: Nemoto et al (2008).  

 

 

2.3.1 Etiqueta (tag ) 

Existem diversos tipos de etiquetas (tag ),k classificadas quanto à presença ou não de bateria 

(tags ativos, passivos e semi-passivos) e tamanhos, que variam conforme a aplicação e a 

frequência. A etiqueta é formada por quatro elementos: circuito integrado, antena, substrato e 

conectores. O circuito integrado contém um chip para armazenar informação; a antena  envia 

e recebe o sinal em ondas de radiofrequência; o substrato serve para manter fixo o circuito 

integrado, os conectores e a antena na etiqueta. Por último, os conectores apresentam a função 

de ligar o circuito integrado à antena por meio de condutores.  

 

Segundo Kator (2008), o tag ativo dispõe de uma bateria que fornece a energia  para 

transmissão do sinal, enquanto o passivo não apresenta bateria e a energia provém de ondas 

eletromagnéticas enviadas pelo leitor que induz uma corrente na antena do tag .  Por isso, 

estes são menos caros do que os ativos. Os tags passivos apresentam alcance limitado de 

leitura e exigem alta emissão de potência por parte dos leitores, ao contrário dos tags ativos. 

No caso dos tags semi-passivos, é necessário o uso de bateria e ondas enviadas pelo leitor.  

 

Tag Leitor 
(Reader) 

Antena Middleware Backend System 

•Interrogador cria  
um campo magnético na 
antena 

•Ondas emitem 
informações  
digitais 

•Produto, caixa ou 
pallet é etiquetado com 
tag RFID 

•Transmite 
 dados de identificação 
para o interrogador 

•Transmite dados para 
o middleware 

•Associa informação 
do tag com informação 
do produto 

•Processa  
informação do 
interrogador 

•Filtra dados e envia 
para o backend system 

•Backend system recebe as  
Informações 

•Exemplos: 
- Atualiza inventário  
- Notifica embarques 
- Notifica compras 
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Os tags são projetados para transmitirem ondas em várias frequências. Geralmente, os de alta 

frequência transmitem dados em maior velocidade, mas apresentam menor capacidade de 

penetração em água e meio oleoso. As duas frequências mais utilizadas são as de 13.56 MHz 

e 860-960 MHz. A primeira, conhecida como alta frequência (HF – High Frequency), é 

bastante popular na identificação de metal, plástico e livros em bibliotecas. A segunda (UHF 

– Ultra High Frequency) é muito comum para utilização em pallets e contêineres. A 

preferência pelas ondas de alta frequência é devida à alta velocidade de transmissão dos 

dados, pois quanto mais alta a frequência, mais rápida é a velocidade de transmissão. No 

Anexo III encontram-se as diferentes faixas de frequência utilizadas em diferentes países e 

continentes, segundo dados de 2004 para UHF, e as aplicações mais frequentes das diferentes 

faixas de frequência.  

 

Além das características de energia e frequência, os tags podem ser agrupados em diferentes 

classes: 0 ou I, II, III, IV e V, conforme a sua funcionalidade e comunicabilidade. As classes 0 

ou I agrupam os tags passivos e com função apenas de leitura. A classe II compreende os tags 

passivos com pequena capacidade de armazenamento de informação. Os tags da classe III são 

semi-passivos e os da classe IV são formados por tags que apresentam capacidade de 

comunicação com outros tags ativos na mesma frequência e com os leitores. A V e última 

classe compreende os tags com função essencialmente de leitura, mas que pode energizar 

outros tags da classe I e II e comunicar-se com outros da classe IV (SCHUSTER, 2007, P.23).  

 

 

2.3.2 Antena (antenna) 

As antenas no sistema RFID servem para enviar e receber dados da etiqueta para o leitor. 

Segundo Angeles (2005), a transmissão é realizada gerando-se um campo magnético do leitor 

com a antena do tag, onde as ondas são enviadas para o leitor. Essas ondas são transformadas 

em informação digital representando o EPC (Eletronic Product Code – Código Eletrônico do 

Produto). A faixa de leitura depende da energia (potência) do leitor e da frequência usada para 

comunicação.  
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2.3.3 Leitor – (reader) 

O leitor é responsável pela transmissão dos dados para o Middleware, associando a 

informação da etiqueta com o produto. Existem duas questões técnicas importantes com 

relação à utilização de readers que devem ser abordadas para melhor entendimento do 

problema encontrado no processo de adoção da tecnologia. A primeira com relação a 

collision, colisão, que envolve sinais de um reader que podem interferir nos sinais de outro 

reader quando ocorre a sobreposição de ondas. O centro Auto-ID do MIT - Massachussets 

Institute of Technology tem utilizado o esquema denominado anticollision, anti-colisão, 

baseado na programação do reader para realizar a leitura de tags em diferentes momentos ao 

invés de fazê-lo simultaneamente. O segundo problema técnico em relação à collision é 

quando o reader faz leitura de muitos chips em um mesmo campo. A solução encontrada é 

fazer com que os readers respondam apenas quando os primeiros dígitos do tag forem lidos. 

Além destes, outro grande problema concerne a frequência de comunicação usada na 

comunicação com o tag, pois as ondas de rádio são parte de um espectro eletromagnético 

empregado por entidades governamentais ao redor do mundo. O problema é que os órgãos 

governamentais valem-se de várias partes do espectro para diferentes usos. O resultado disto, 

na prática, é que quase não há espectros disponíveis, com exceção da faixa bandas especiais 

para as áreas industrial, científica e médica. Isso significa que certos tags, que operam em 

certa frequência em um dado país, podem encontrar problemas de leitura em outros países, 

onde o espectro é utilizado para diferentes propostas. O centro Auto-ID buscou uma solução 

para isto, utilizando agile readers, leitores ágeis, isto é, readers capazes de ler chips de 

diferentes frequências. 

  

 

2.3.4 Middleware 

O Middleware no sistema RFID tem a função de coletar, filtrar, agrupar e enviar os dados do 

leitor para o aplicativo central da empresa - Backend systems.  

 

 

2.3.5 EPCglobal  

Para lidar com os diferentes componentes que compõem um sistema RFID, surgiu uma joint 

venture sem fins lucrativos entre a EAN International e a UCC - Uniform Code Council, com 

intuito de estabelecer e auxiliar a rede EPC, buscando a padronização global de tags , readers, 
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software e elementos para infraestrutura de RFID, denominada EPCglobal (ANGELES, 

2005). Esta entidade busca facilitar o uso da tecnologia RFID, por meio da criação de um 

padrão global para a rede EPCe e propõe-se a aumentar a visibilidade e eficiência na cadeia 

de suprimentos e a expandir a qualidade do fluxo de informações entre as empresas e seus 

parceiros principais.  

 

A EPCglobal faz parte da GS1, uma organização global com mais de 30 anos de experiência 

em normalização, formada por organizações membro nacionais, que representam mais de um 

milhão de usuários  atuantes em mais de 140 países. A organização oferece um portfólio de 

produtos, soluções e serviços para a melhoria da eficiência e da visibilidade da cadeia de 

valor, com base na gestão das normas do sistema GS1. O sistema GS1 é um conjunto de 

normas integradas abertas e globais, reconhecidas internacionalmente, para a gestão eficiente 

das cadeias de valor multi-setoriais, com base numa identificação única e inequívoca de 

produtos, unidades de expedição, ativos, localizações e serviços. Isto agiliza todos os 

processos comerciais, inclusive o comércio eletrônico e a rastreabilidade (GS1 

Portugual/CODIPOR). Além dos padrões estabelecidos pelo EPCglobal, há aqueles 

desenvolvidos pela ISO (International Organization for Standardization), bem como as 

regulamentações locais de cada país, as quais, no caso do Brasil, são estabelecidas pela 

ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações).  

 

No caso da tecnologia RFID, existe uma regulamentação para seu uso no espectro de UHF. A 

EPCglobal apresenta uma Tabela, datada de 05 de Janeiro de 2009 (Anexo I), que lista os 

parâmetros regulatórios para o uso da tecnologia, tais como (a) frequency (freqüência), (b) 

power (potência), (c) technique (técnica), (d) comments (comentários), (e) regulator 

(regulador)  e (e) status (situação) relativos ao país, bem como o seu nível de regulamentação 

(em curso, informação não disponível, estabelecida ou implementação no curto prazo), além 

do nome do país e comentários adicionais.  

 

O parâmetro frequency indica a faixa de frequência autorizada para uso em aplicações de 

RFID. O power indica a energia máxima disponível para aplicações do RFID. A unidade de 

medida é o eirp (effective isotropic radiated power – potência efetiva isotrópica radiada) ou 

erp (effective radiated Power- potência efetiva radiada). O termo technique compreende o 

tipo de técnica de comunicação que está sendo utilizada entre o leitor e o tag. O termo 
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comments refere-se a informações adicionais quanto à regulamentação, e por último o termo 

regulator é o órgão responsável pela regulamentação no país em questão. 

 

 

2.3.5.1 EPC – Eletronic Product Code 

A diferença entre o barcode (código de barras) e o EPC é que o código de barra identifica 

apenas um grupo de itens, denominado GTIN, enquanto o segundo, além de identificar grupos 

de itens, apresenta um número de série único para cada item (Ilustração 13).  

 
Ilustração 13 - Diferenças entre o código de barras e o EPC.  

 

Fonte: GS1 Portugual.  

 

Além dessas diferenças, o Quadro 5 apresenta as vantagens e desvantagens de cunho 

especificamente técnico da tecnologia RFID em relação ao código de barras.  
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Quadro 5 - Vantagens e desvantagens entre o código de barras e o RFID. 
 

Parâmetros do sistema Código de barras RFID 
Quantidade de dados (byte) 1-100 16-64 k 

Densidade dos dados Baixo Muito alto 
Influência de sujeira e umidade Muito alto Nenhuma influência 

Influência de algum tipo de cobertura Falha total Nenhuma influência 
Influência da direção e posição Baixo Nenhuma influência 

Custo de leitores eletrônicos Muito baixo Médio 
Custo de operação Baixo Nenhuma 

Modificação e cópia não autorizada Possível Impossível 
Baixo Muito rápido  

Velocidade de leitura ~4s -0.5 s 
Máxima distância do leitor  0-50 cm 0-5-m 

 
Fonte: Finkenzeller e Waddington (2003, p. 8).  

 

 

2.3.6 Casos de aplicação da tecnologia RFID 

A tecnologia RFID está sendo utilizada em grandes empresas, principalmente naquelas onde 

foi implantada na cadeia de suprimentos. Angeles (2005) apresenta alguns exemplos de 

aplicação em diferentes segmentos: 

 

(1) Unilever 

 

A empresa utiliza a tecnologia RFID para auxiliar o sistema de movimentação de pallets, o 

que beneficia  a identificação dos mesmos.  

 

(2) United Biscuits 

 

A United Biscuits utiliza o sistema para controlar a movimentação de matéria-prima, a 

pesagem, a mistura e o processo de preparação dos biscoitos, bolos e outros alimentos.  

  

 

 

 



 

 

52 

(3) Indústria de Semicondutor 

 

Neste caso, o sistema RFID é utilizado para eliminar erros no processo de manufatura, 

registrando dados em cada etapa do processo.  

 

(4) Porto de Singapura 

 

No porto de Singapura a tecnologia é aplicada para localizar contêineres. 

 

(5) Ford Motor Company 

 

Na Ford Motor Company o sistema RFID é utilizado para indicar a operação específica que 

deve ser realizada em cada estágio do processo. 

 

No Japão, como os tags de RFID tradicionais estão centrados no uso restrito dentro das 

organizações ou empresas, o Ministério de Economia, Comércio e Indústria, objetivando a 

maximização global em diversos segmentos do mercado, por meio do uso abrangente de tags 

RFID entre empresas no futuro, implantou um projeto de teste comprobatório de tags 

eletrônicos no ano de 2004, envolvendo grupos potenciais que poderiam vir a adotar a 

tecnologia, executores e parceiros. Para este teste, candidataram-se 44 grupos do ramo, sendo 

admitidos os 7 (setores) que demonstraram ter real possibilidade de introduzir tags RFID. O 

Anexo IV apresenta os objetivos do teste comprobatório realizado para cada setor. Cada grupo 

aplicou os tags de RFID e avaliou-se a possibilidade de solucionar os respectivos problemas, 

típicos do ramo. Kato (2005) apresenta alguns dos testes comprobatórios realizados para 

diferentes aplicações: (1) instalação em ambientes educacionais, (2) rastreabilidade de 

alimentos, (3) controle de bicicletas em estacionamento, (4) circulação de pallets, (5) estoque 

em lojas, (6) controle de presença e (7) controle de estoque em fábrica.  

 

(1) Instalações educacionais 

 

Na cidade de Kurashiki, Japão, realizou-se um teste comprobatório referente à aplicação 

avançada de tags eletrônicos em instalações educacionais. As crianças e alunos da cidade de 

Kurashiki portam os tags eletrônicos e, quando estes são lidos pelos readers instalados em 

diversos estandes de exposição do Centro Científico de Kurashiki ou nos locais favoritos da 
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biblioteca central da cidade, as informações são transmitidas automaticamente aos sites  das 

crianças e dos alunos. Neste teste, foram observados os seguintes resultados: (a) o controle 

unificado de informações sobre as posições permite assegurar a privacidade e a segurança se a 

pessoa estiver portando o tag eletrônico; (b) em caso de dois cenários de uso, a saber: uso 

descartável de tag eletrônico e uso contínuo do mesmo, os dois podem ser compatibilizados 

sob forma de network (método em que, no tag eletrônico, registra-se somente a identidade,  as 

demais informações dos atributos sendo registradas em base de dados); e (c) é possível 

prevenir o uso indevido em caso de extravio, por meio de controle do período de validade de 

status. 

 

(2) Rastreabilidade de alimentos.  

 

No ano 2000 ocorreram casos de intoxicações em massa causadas por laticínios. Ademais, em 

2001, a descoberta de vacas com encefalite espongiforme bovina (BSE: doença da vaca 

louca), causou o desmoronamento do mito da segurança dos alimentos. Além disso, 

ocorreram sucessivos casos de adulteração da origem de alimentos, abalando a confiança nas 

indicações de origem, confiança esta cultivada por longos anos. Portanto, os usuários estão 

exigindo um sistema que permita verificar informações sobre onde e como foi produzido o 

alimento que  estão comprando, para avaliar a segurança do mesmo. Os empresários 

necessitam de um sistema que disponibilize os históricos de produção e distribuição dos 

alimentos para que se possa verificar imediatamente as causas e a área prejudicada, quando 

ocorrer algum problema causado pela ingestão dos alimentos, como intoxicação alimentar e 

alergia. O uso da tecnologia torna possível, de forma eficaz, a obtenção e verificação das 

informações relativas ao rastreamento do  alimento em todas as suas etapas: produção, 

distribuição, comercialização e consumo. 

 

Na matriz da Japan Mitsukoshi (loja de departamento), foram efetuados testes comprobatórios 

da rastreabilidade de alimentos, com  frutas e carnes selecionadas. Nos testes realizados até 

então, eram usados tags RFID em cada produto, encarecendo seu custo. Entretanto, neste 

teste, foram usados o código de barras e outro tipo de código QR (código bidimensional) em 

produtos unitários, reduzindo o custo e facilitando a sua introdução da tecnologia. 

 

Neste teste, no caso dos melões, utilizaram-se os tags RFID correspondentes a 2,45 GHz para 

fazer o registro dos históricos de produção e distribuição, sendo que nos pontos de venda 
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usou-se o código de barras e o código QR. No estágio de registro de históricos de produção e 

distribuição, o controle destas informações foi feito por unidades de caixas; já no estágio de 

exposição no estabelecimento comercial, colocou-se em cada melão o tag impresso com 

código de barras, código QR e Ucode. A Ilustração 14 ilustra o aspecto geral do sistema de 

rastreamento. O produtor cola o Tag RFID com Ucode na caixa e despacha o melão. Nesta 

ocasião, o produtor insere no computador pessoal as informações sobre o histórico de 

produção e faz o registro no servidor da Central de Ubiquitous ID, correlacionando os dados 

com o Ucode. O distribuidor lê as informações do Tag RFID com o leitor e registra as 

informações sobre o recebimento e a expedição da mercadoria no servidor da Central de 

Ubiquitous ID. O Ubiquitous é o conceito de projeto direcionado ao domínio, ou seja, 

utilização de uma linguagem que seja entendida pelos desenvolvedores e clientes. O 

consumidor, ao fazer a leitura do código de barras no terminal apropriado do estabelecimento 

comercial, consegue obter as informações sobre os históricos de produção e distribuição. Se o 

consumidor estiver em sua casa, ele também pode obter as informações, lendo o código QR 

com seu telefone celular. 
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Ilustração 14 - Sistema de rastreabilidade. 

 
 

 
 
Fonte: Kato (2005, p. 94). 

 

(3) Controle de bicicletas em estacionamento 

 

Foram colados tags eletrônicos nas bicicletas que eram deixadas no estacionamento na cidade 

de Mitaka, Japão, para que se soubesse a quantidade e as posições das bicicletas estacionadas, 

e se verificasse, corretamente, a situação das bicicletas estacionadas no estabelecimento. O 

teste produziu resultados satisfatórios: (a) permite ao usuário do estacionamento gratuito 

verificar, por meio de seu computador pessoal ou telefone celular, a disponibilidade de vagas, 

ou o local onde estacionou sua bicicleta, aumentando assim a sua comodidade; (b) permite ao 
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gestor do estacionamento descobrir as bicicletas abandonadas no local. 

 

(4) Circulação de pallets 

 

Quando o fornecedor entrega os produtos ao fabricante, estes são transportadas sobre  pallets. 

Após sua utilização, o fabricante devolve os pallets ao fornecedor. No caso de ocorrer uma 

anormalidade eventual na linha de produção do fornecedor  que venha a gerar um lote de 

produção defeituoso, é muito trabalhoso recolher o lote problemático saído de uma mesma 

linha de produção. Para resolver este problema, colocaram-se tags RFID nos pallets que 

carregam os pré-formados (matéria prima de garrafas PET para bebidas) produzidos na 

fábrica Kashiwa de polímeros DNP, para que se saiba, as posições atuais certas dos pallets 

entre o depósito intermediário Toyo e a fábrica Shonan da Kirin Beverage, que é o fabricante, 

objetivando o recolhimento imediato do lote defeituoso. 

 

(5) Estoque em loja 

 

Normalmente, no ponto de venda de calçados femininos em lojas de departamentos, estão 

expostas apenas as amostras dos tamanhos mais vendidos. Contudo, a consumidora sempre 

quer experimentar os calçados, a fim de comprar o que melhor se ajusta a seus pés, fato que 

obriga o vendedor a ir ao depósito todas as vezes para confirmar o estoque. Além disso, sendo 

os calçados femininos uma mercadoria do tipo “grande variedade em pequenas quantidades”, 

apresenta o problema de perda significativa de oportunidades de venda em função da falta de 

tamanhos, junto com um enorme trabalho de controle de estoques na fase logística. Após a 

introdução do sistema RFID, entretanto, reduziu-se o número médio de idas e vindas ao 

depósito de 20 vezes para 15 (5 vezes, até então, era o número de vezes em que não havia 

estoque). Como resultado, o vendedor ganhou mais tempo para dedicar ao atendimento das 

clientes. Quanto ao balanço, como o novo sistema dispensa o alinhamento exigido pelos 

códigos de barras, simplificou bastante as leituras, permitindo a realização do balanço um 

ganho de eficiência de 44% em comparação ao balanço efetuado com códigos de barras.  

 

(6) Controle de presença 

 

Existe um serviço que fornece as informações conforme a localização do usuário. Para que o 

usuário usufrua deste serviço, é preciso registrar na base de dados a sua respectiva localização 
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(informação de presença). Contudo, no produto tradicional, o registro desta informação de 

presença é feito manualmente por cada usuário, causando demora e esquecimento de registro, 

o que acarreta o problema de informações com pouca precisão. 

 

No sistema de controle de presença, cada usuário porta um tag RFID (tag ativo) que emite um 

sinal próprio. Ao captar-se o sinal proveniente do tag RFID por meio do leitor instalado em 

cada sala de reunião, é possível verificar-se, periodicamente, a localização do usuário 

(Ilustração 15). 

 
Ilustração 15 - Controle de presença. 

 

 
Fonte: Adaptado de Kato (2005, p. 105). 

 

Desta forma, torna-se possível continuar registrando automaticamente as novas localizações 

no banco de dados, sem que o usuário o saiba. Estas informações de presença aplicam-se a 

diversos tipos de serviços, entre eles a frequência de participação de um indivíduo em um 

congresso ou feira, facilitando a identificação, por parte dos organizadores, da sessão que 

mais lhe agrada.  
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(7) Controle de equipamentos de fábrica 

 

Com o emprego de tags nas instalações de grande porte, que exigem manutenção diária,  

como máquinas de produção, a tecnologia RFID permite a realização do controle correto e do 

registro automático dos históricos de trabalho, simplificando-os. A Ilustração 16 apresenta o 

aspecto geral do controle de equipamentos da fábrica, usando RFID. O controle de materiais e 

equipamentos desempenha função extremamente importante na fabricação de produtos de alta 

qualidade. Ao controlar os equipamentos com tags RFID, torna-se possível conhecer os 

históricos de manutenção dos equipamentos e dos componentes vitais, sendo que, quando se 

detectar uma queda na precisão do equipamento, ficará evidente a extensão dos componentes 

vitais que foram usinados no equipamento em questão e que devem ser recolhidos, o que 

permite minimizar a abrangência do prejuízo. 

 
Ilustração 16 - Sistema de controle de equipamentos em fábrica. 

 

 
Fonte: Kato (2005) adaptado pela autora.  

 

 

2.3.7 Adoção da tecnologia RFID e suas implicações 

O RFID Journal, jornal eletrônico e impresso, foi criado em março de 2002 para prover 

informações às pessoas que queiram compreender como a tecnologia RFID poderia auxiliar 

suas empresas, aumentando a eficiência da cadeia de suprimentos, reduzindo o inventário, 
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melhorando a disponibilidade de produto e suprindo as necessidades dos clientes. O objetivo é 

mostrar as vantagens do RFID por meio de casos, análise estratégica, redes de oportunidades, 

eventos relacionados à área e ensino. Atualmente, publica seis edições impressas por ano,  que 

focam questões estratégicas, visando a auxiliar os executivos a desenvolverem e executarem 

uma estratégia inteligente de RFID.  

  

Embora diversos benefícios tenham sido apresentados por meio de resultados atingidos à 

implementação da tecnologia, muitos fatores devem ser levados em consideração nas etapas 

de adoção da inovação. Os reais benefícios da tecnologia dependem da maturidade de cada 

organização, da forma como ela processa e utiliza  os dados, de como integra as informações 

com o sistema atual e da colaboração com os parceiros na cadeia de valor (BAKER, 2006).  

 

Para Murphy e Ream (2006), RFID não é simplesmente uma tecnologia nova que pode ser 

“plugada” de forma gerar  benefícios imediatamente. Há observações que devem ser efetuadas 

para verificar se a empresa está pronta para adotar a tecnologia: 

 

(1) Considerar o impacto da implementação: a captação eficiente e automática de dados é um 

fato, mas sua utilização na melhoria do processo de negócios é outra questão. A tecnologia 

RFID simplifica a coleta de dados, mas deve-se questionar que problemas podem ser 

resolvidos com a  RFID e onde ela pode contribuir com segurança, precisão e economia de 

tempo. 

(2) Ter pleno conhecimento do processo; caso contrário, a implementação fracassará.  

(3) Identificar claramente os objetivos que se espera alcançar. 

(4) Compreender a tecnologia: convidar parceiros de hardware e software para apresentarem 

suas habilidades. É preciso desafiá-los a apresentar o que podem oferecer para que se realize a 

sua visão de negócios.  

(5) Encontrar parceiros que compreendam a tecnologia e o segmento em que a empresa atua. 

Um bom parceiro é aquele que pode ajudar a mensurar o retorno sobre o investimento (ROI - 

Return on Investment), alavancar o processo de melhoria e colaborar para a consecução dos 

objetivos. 

(6) Verificar o tipo de ambiente em que a tecnologia foi testada. 

(7) Manter-se interessado e preparado a participar de debates sobre o assunto, para auxiliar 

nos benefícios que poderão ser obtidos com a tecnologia. 

(8) Estar preparado para a tomada de decisão e as implicações em outras áreas. 
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(9) Visualizar os benefícios futuros. 

(10) Criar um projeto-piloto para implantar a tecnologia RFID. 

 

De acordo com Angeles (2005), a adoção da tecnologia RFID implica em um estudo pró-ativo 

de implementação que compreende: (a) o estudo do retorno do investimento, (b) a antecipação 

dos problemas decorrentes da tecnologia, (c) a análise de questões relacionadas à 

infraestrutura de tecnologia de informação e (d) a implementação de projetos-pilotos para 

aprender com as experiências. Algumas das empresas que se basearam em projetos pilotos 

foram a Gillette, Procter & Gamble na Espanha e Wal-Mart, em cooperação com a Procter & 

Gamble.  

 

Para Goel (2007), as barreiras à adoção da tecnologia RFID são a falta de padronização da 

indústria, a compreensão do custo total, a adoção de infraestrutura apropriada e necessária, a 

preocupação com a violação da privacidade do consumidor e tudo que concerne a gestão, a 

organização e as barreiras à adoção por parte dos recursos humanos, além dos efeitos sobre a 

relação com os fornecedores. 

 

Os benefícios para cada tipo de empresa são diferentes, assim como os resultados esperados 

por cada uma delas é distinto. As empresas de manufatura querem saber como a tecnologia 

pode modificar eficientemente os centros de distribuição e a linha de produção. O varejo, por 

sua vez, deseja identificar como as informações derivadas dos tags podem auxiliar o 

andamento do seu negócio básico ou  core business. A quantidade  de dados gerada com o uso 

da RFID é enorme, tornando necessária a integração com a infraestrutura de dados da 

empresa. O cliente apresenta resistência à tecnologia por uma questão de privacidade, 

temendo ser identificado sem o seu conhecimento ou permissão. Segundo o autor, há 

pesquisadores que propõem o desenvolvimento de  soluções distintas para proteger a 

privacidade do indivíduo. Para Juels e Pappu (2003) apud Goel (2007), tais questões podem 

ser resolvidas com as seguintes abordagens: (a)  descarte do tag : descartar o tag para que este 

não seja reaproveitado por terceiros; (b) gaiola de Faraday: utilização de um container feito de 

material que impede a penetração dos sinais de rádio; (c) ativa: o consumidor carrega um 

dispositivo que emite ondas de rádio e que bloqueia ou torna inoperante um leitor de RFID; e 

(d) tag inteligente: proteção inteligente enquanto o tag não for acionado para ser utilizado. 
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Outra questão é a falta de experiência dos colaboradores, o que afeta o desdobramento da 

tecnologia RFID. Para Sommer (2007), a RFID requer um  conjunto de habilidades diferentes, 

que os indivíduos não apresentam. Um dos exemplos é a instalação física de hardware e o 

desafio de integrar os dados gerados pela RFID aos processos de negócios da empresa. Para a 

empresa CompTIA, duas habilidades que o profissional precisa ter, segundo vendedores, 

consultores, implementadores e usuários, são habilidades de tecnologia de rádio envolvendo 

softwares, processo de negócio e arquitetura de dados. 

 

Por outro lado, Zwicker et al (2007) apresentam os fatores motivadores que acarretam a 

implementação da tecnologia RFID, segundo pesquisa realizada com um grupo de 57 

empresas brasileiras, com base na frequência (Ilustração 17) de respostas. Entre os fatores 

motivadores estão (a) a melhoria do desempenho atual por meio do aumento da eficiência e 

redução dos custos; (b) a melhoria do desempenho atual por meio de melhores níveis de 

serviço aos clientes; (c) integração com fornecedores e clientes; (d) implementação de novos 

processos ou novos modelos de negócio; (e) experimentação da tecnologia; (f) indução pelos 

clientes e (g) outros fatores. Cabe esclarecer que o principal fator motivador é a melhoria do 

desempenho atual graças a uma maior eficiência e redução de custos  (84,2% das respostas) e, 

em menor proporção, a indução por parte dos clientes (3,5%).  
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Ilustração 17 - Fatores motivadores para implementação do RFID. 
 

 
Fonte: Zwicker et al (2007). 
 

O autor corrobora isto, apresentando um modelo de referência para análise de iniciativas de 

RFID, conforme Ilustração 18. Cada uma das dimensões apresenta um indicador/variável 

(Quadro 6) capaz de direcionar os fatores motivadores que levam a adoção; incluem-se, entre 

eles,  a filiação à GS1 Global e reuniões com a GS1 Brasil.  

 
Ilustração 18 - Modelo para análise de iniciativas de RFID. 

 
Fonte: Zwicker et al (2007). 
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Quadro 6 - Dimensões, indicadores e variáveis para análise de iniciativas de RFID. 
 

Fonte: Zwicker et al (2007). 

Uma das variáveis apresentadas no modelo de análise de iniciativas de RFID de Zwicker et al 

(2007) é o porte da empresa. De acordo com Longenecker et al (1997), os critérios para 

classificação do tamanho de uma empresa podem ser o número de colaboradores, volume de 

vendas, valor dos ativos, seguro de força de trabalho ou volume de depósitos, sendo o número 

de colaboradores o mais frequentemente utilizado.   

 

O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, afirma que a adoção 

de critérios para a definição de tamanho de empresa constitui um fator importante, permitindo 

às firmas classificadas dentro dos limites estabelecidos desfrutarem dos benefícios e 

incentivos previstos nas leis que dispõem sobre o tratamento diferenciado ao segmento e que 

buscam alcançar objetivos prioritários de política, como o aumento das exportações, a geração 

de emprego e renda e a diminuição da informalidade dos pequenos negócios.  

 

Utilizando-se o critério de número de colaboradores, o Ministério do Trabalho e Emprego 

(dados da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais) classifica o porte segundo o tipo de 

empresa: comércio / serviço e indústria, conforme apresentado na tabela contida no Anexo III. 

Dimensão 
Motivadores Barreiras Benefícios Aplicações Organização 

Direcionado por 
benefícios 
 
Redução de custo 
 
Integração com 
fornecedores 
 
Integração com 
clientes 
 
Criação de novos 
processos 
 
Melhoramento do 
nível de serviços 
 
Direcionado pelo 
cliente 
 
Impulsionado pela 
tecnologia. 

Relacionamento 
com parceiros  
 
Aspectos 
estratégicos 
 
Aspectos 
financeiros 
 
Recursos 
humanos 
 
Processos 
internos 
 
Maturidade 
tecnológica 

Maior eficiência nas 
operações 
 
Melhoria na gestão da 
demanda 
 
Melhoria na gestão de 
estoques 
 
Redução de perdas 
 
Melhoria na qualidade 
do produto 
 
Integração na cadeia de 
suprimentos 

Cadeia estendida 
de suprimentos 
 
Cadeia interna de 
suprimentos 
 
Controle de 
ativos 
 
Relacionamento 
com clientes 
 
Controle e 
identificação de 
acesso 
 

Filiação à GS1 global 
 
Participação em 
reuniões da GS1 
Brasil 
 
Existência de 
políticas de RFID 
 
A área de SCM é 
responsável pelas 
iniciativas de RFID 
 
A área de TI é 
responsável pelas 
iniciativas de RFID. 



 

 

64 

Neste estudo, o critério utilizado para classificar o porte da empresa é o número de 

colaboradores estabelecido pelo SEBRAE.  

 

Para alguns autores, as grandes empresas são mais inovadoras porque apresentam maior 

quantidade de recursos, facilidades, profissionais habilitados, alto potencial técnico e 

conhecimento (FENNEL, 1984; HITT et al, 1990; NORD e TUCKER, 1987 apud 

DAMANPOUR e SCHNEIDER, 2006).  

 

Por outro lado, as pequenas empresas podem tomar decisões mais rápidas, pois apresentam 

estruturas menos burocráticas e mais flexíveis e habilidade para se adaptar e implantar  

mudanças (DAMANPOUR, 1992; NORD e TUCKER, 1987 apud DAMANPOUR e 

SCHNEIDER, 2006).  

 

Berkowitz (1989) apresenta as maiores dificuldades das pequenas e médias empresas face à 

inovação: (a) monitorar e analisar novas tecnologias emergentes; (b) avaliar o impacto de 

novas tecnologias; (c) identificar e especificar como as tecnologias irão afetar o corpo 

administrativo, facilitar o projeto e melhorar o desempenho geral da organização e (d) analisar 

os riscos associados à utilização de novas tecnologias – aí inclusos a reutilização, 

aperfeiçoamentos, parcial ou completa modificação dos equipamentos e compatibilidade com 

o sistema existente.  

 

Uma pesquisa realizada por Zwicker et al (2007) junto a um grupo de 113 empresas sugere 

que as iniciativas de implementação da tecnologia RFID apresentam uma possível relação 

com o porte da empresa. No gráfico da Ilustração 19, as empresas foram agrupadas por porte, 

com base no faturamento; 35% delas  faturam mais de US$ 1 bilhão/ano e 8% faturam menos 

de US$ 100 milhões/ano. Outra informação disponível é a porcentagem de empresas que têm 

iniciativa de RFID já em andamento ou planos para implementação da tecnologia. Observa-se 

que apenas 20% das empresas com faturamento inferior a US$100 mihões/ano apresentam 

iniciativas em curso. Por outro lado, 32,5% das empresas com faturamento superior a US$ 1 

bilhão/ano têm iniciativas em andamento; contudo, caso se considere outras iniciativas a partir 

de 2005, 2006 e 2008, o percentual aumenta para 57,5%. Isto sugere uma possível relação 

entre o porte da empresa e iniciativas de implementação da tecnologia RFID. 

 



 

 

65 

Ilustração 19 - Iniciativas em RFID por porte de empresa. 
 

 

Fonte: Zwicker et al (2007). 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

Neste capítulo, serão apresentadas a concepção de pesquisa, as características do grupo de 

empresas selecionadas, o critério de seleção, as técnicas e instrumento de pesquisa utilizados 

para coleta e análise e o modelo conceitual, elaborado com base nos fatores considerados 

relevantes no estudo sobre a decisão de adoção da inovação, as barreiras e os facilitadores à 

implementação na manufatura, que serão explicados detalhadamente no item 3.3.  

 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa baseia-se na abordagem de estudo de caso. Segundo Yin (2001), há quatro tipos 

de estudos de casos, classificados em função das dimensões da análise, que podem basear-se 

no número de casos (único ou múltiplo) ou na quantidade de unidades de análise (única ou 

múltipla). Segundo os propósitos estabelecidos, a pesquisa foi desenvolvida e fundamentada, 

basicamente, em um estudo de múltiplos casos, de caráter exploratório e qualitativo, com 

múltipla unidade de análise no caso em profundidade e uma única unidade de análise nos 

casos complementares. Os casos basearam-se em entrevistas e aplicação de questionário junto 

aos responsáveis envolvidos no processo de adoção da tecnologia RFID. Concomitantemente, 

recorreu-se à documentação indireta (compreendendo a pesquisa documental e bibliográfica) 

para informações complementares. 

 

Optou-se pelo estudo de caso porque o tema em questão tem sido pouco explorado, o que 

justifica a realização de um estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 

maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. Os propósitos do estudo de caso 

compreendem explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos, 

descrever a situação do contexto no qual está sendo conduzida uma determinada investigação 

e explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações complexas, que 

impossibilitam a utilização de levantamentos e experimentos (GIL, 1999, p. 73). 

 

A opção pela escolha de casos múltiplos, ao contrário de um único caso, possibilita a 

validação de fenômenos frente a várias fontes de evidência. As evidências resultantes de casos 
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múltiplos são consideradas mais convincentes. Por conseguinte, o estudo global é visto como 

algo mais robusto (HERRIOT; FIRESTONE apud YIN, 2005). 

Na presente pesquisa, a abordagem de triangulação é importante, pois permite fortalecer as 

justificativas dos resultados obtidos. Segundo Creswell (2003, p. 217) apud Vasconcellos 

(2008, p. 73), a abordagem de triangulação simultânea é provavelmente a mais conhecida. 

Caracteriza-se por um modelo utilizado para validar, confirmar e contribuir para com os 

resultados dentro de um único estudo.  

 

A triangulação, segundo Duncan (1989, p. 21) apud Vasconcellos (2008, p. 73), pode resultar 

em informações úteis, obtidas por meio de um  conjunto de técnicas, como o uso de 

questionário, a entrevista pessoal, a análise de documentos e a observação participante. 

 

A documentação indireta, citada anteriormente, compreende a pesquisa documental, os 

registros em arquivos e a pesquisa bibliográfica, todos considerados como fontes secundárias. 

A pesquisa documental, segundo Yin (2001), envolve diferentes tipos de fontes de 

informações, como cartas, atas de reuniões, documentos administrativos, relatórios de 

acompanhamento e memorandos, entre outros. Estes podem não fornecer informações exatas 

e livres de viés, mas ajudam a comprovar dados obtidos de outras formas.  

 

A pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias abrange toda bibliografia já tornada pública 

em relação ao tema em estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas e livros 

até pesquisas e teses, entre outros. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto 

com tudo o que já foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive 

conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos de alguma forma, seja em 

gravações ou em impressos (LAKATOS; MARCONI, 1999, p. 73). 

 

Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa adotada para o estudo do tema em questão 

consistem na escolha acertada dos métodos e teorias oportunos, no reconhecimento e na 

análise de diferentes perspectivas, nas reflexões dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa 

como parte do processo de produção de conhecimento e na variedade de abordagens e 

métodos. Diferentemente da pesquisa quantitativa, os métodos qualitativos consideram a 

comunicação do pesquisador com o campo e seus membros como parte explícita da produção 

de conhecimento, ao invés de excluí-la ao máximo como uma variável intermédia. As 
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subjetividades do pesquisador e daqueles que estão sendo estudados são parte do processo de 

pesquisa (FLICK, 2004, p. 20). 

 

A pesquisa qualitativa caracteriza-se como a tentativa de obter uma compreensão detalhada 

dos significados e características situacionais apresentados pelos entrevistados, ao invés de 

produzir medidas quantitativas de características ou comportamentos. O método qualitativo 

difere do quantitativo, em princípio, por não empregar um instrumental estatístico como base 

do processo de análise de um problema. Não pretende numerar ou medir unidades ou 

categorias homogêneas. Há estudos, contudo, que apresentam uma conotação qualitativa 

(RICHARDSON, 2001, p. 80): 

 

a) Situações que exigem a substituição de uma simples informação estatística por dados 

qualitativos. Isto ocorre principalmente com investigações sobre fatos passados ou 

estudos relacionados a grupos sobre os quais se tem pouca informação; 

b) Situações em que se identifica a importância de uma abordagem qualitativa para a 

compreensão dos aspectos psicológicos, cujos dados não podem ser integralmente 

coletados por meio de outros métodos, em função de sua complexidade; 

c) Situações em que as observações qualitativas são utilizadas como indicadores de 

estruturas sociais. 

 

Para Merrian (1998), o destaque da pesquisa qualitativa consiste em seu enfoque  na análise 

dos dados coletados. Portanto, é de extrema importância que estes sejam consistentes e 

fidedignos. Segundo Jick (1979, p. 538) apud Eisenhardt (1989), os dados qualitativos são 

úteis para a compreensão e delineamento de uma teoria. 

 

A pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do contexto do problema 

(Malhotra, 2001, p. 154). 

 

 

3.1.1 Concepção de pesquisa 

As pesquisas exploratórias são investigações de pesquisa empírica. Seu objetivo é a 

formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 

aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno para realização 
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de uma pesquisa futura mais precisa, ou modificar e aclarar conceitos (MARCONI; 

LAKATOS, 1999, p. 87). 

 

A opção pelo estudo de caso exploratório e não por uma pesquisa do tipo survey decorreu da 

contemporaneidade do tema em questão, bem como dos fatores que influenciam a adoção da 

tecnologia RFID, os quais ainda não estão claramente visíveis. O intuito da pesquisa é 

identificar quais  fatores afetam a adoção da tecnologia e como isto se processa. Para Babbie 

(2003), o survey é um tipo de pesquisa social empírica, ou seja, uma pesquisa de opinião 

pública, de preferência sobre algo específico, como um determinado produto ou preferências 

religiosa, por exemplo. O survey tem por objetivo estudar uma população de indivíduos, 

grupos de indivíduos, cidades, estados ou clubes, entre outros, diferentemente do que se 

pretende com o presente estudo. 

 

De acordo com Cooper e Schindler (2003), os estudos exploratórios tendem a gerar estruturas 

soltas, com o objetivo de descobrir futuras tarefas de pesquisa e desenvolver hipóteses ou 

questões para pesquisas adicionais. Quando o pesquisador procura investigar algo 

desconhecido, sem ter uma idéia clara do problema, a pesquisa exploratória permite o 

desenvolvimento de conceitos, estabelecendo prioridades, desenvolvendo definições 

operacionais, aprimorando o planejamento final da pesquisa e colaborando para a economia 

de tempo e dinheiro, pois, caso se conclua que o problema da pesquisa não é tão relevante 

como esperado, ela pode ser cancelada. 

 

Segundo Malhotra (2001), a pesquisa exploratória é usada nos casos em que é necessário 

definir o problema com maior precisão, identificar cursos relevantes de ação, ou obter dados 

adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem. Ela caracteriza-se pela  

flexibilidade e versatilidade dos métodos, porque não são empregados protocolos e 

procedimentos formais de pesquisa. Ademais, este tipo de pesquisa raramente envolve  

questionários estruturados, grandes amostras ou planos de amostragem probabilística.  

 

Segundo Mattar (2000), as pesquisas exploratórias têm por fim prover o pesquisador de maior 

conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em questão. A pesquisa descritiva, 

segundo o autor, é caracterizada por seus objetivos bem definidos e procedimentos formais, 

sendo também fortemente estruturada e dirigida à solução de problemas ou avaliação de 

alternativas de cursos de ação.  
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Merrian (1998), por sua vez, corrobora estas noções, destacando as principais razões pelas 

quais um estudo de caso adapta-se melhor à pesquisa exploratória: (a) a realidade é construída 

e constituída por indivíduos que interagem em seus mundos sociais. A pesquisa qualitativa 

preocupa-se com as partes que constituem o todo. A chave está no entendimento do processo, 

por meio da visão dos atores e não do ponto de vista do autor; (b) a pesquisa é o instrumento 

primário; (c) a pesquisa qualitativa pressupõe um trabalho de campo e a interação entre o 

autor e os seus atores; (d) a pesquisa qualitativa impõe uma estratégia de pesquisa indutiva. 

Na pesquisa exploratória não existem hipóteses a serem testadas, ao contrário da teoria da 

pesquisa dedutiva, onde o pesquisador espera encontrar dados que comprovem a sua teoria; e 

(e) o resultado da pesquisa qualitativa é descritivo, valendo-se de palavras e símbolos, ao 

invés de números. Por conseguinte, a pesquisa qualitativa é flexível, não randômica, 

progressiva e interage com o ambiente podendo, por vezes, mudar os rumos estabelecidos 

inicialmente. Para o autor, o destaque da pesquisa qualitativa é centrar-se na análise dos dados 

coletados. Portanto, é de extrema importância que estes sejam consistentes e fidedignos.  

 

Freitas e Janissek (2000) afirmam que a busca por informações consistentes e válidas não 

deve  deter-se somente nos dados estruturados e puramente quantitativos, como, por exemplo, 

as clássicas planilhas, relatórios volumosos, números, percentuais e gráficos; ao contrário, 

cada vez mais, é preciso recorrer aos dados de natureza qualitativa, como textos, discursos, 

entrevistas, trechos de livros e reportagens.  

 

 

3.1.2 Esquema de pesquisa 

Uma forma de pensar-se sobre um projeto de pesquisa consiste em esquematizar-se a  

pesquisa, abordando quatro problemas: quais questões estudar, quais os dados relevantes, 

quais dados coletar e como analisar os resultados (PHILIBER; SCHWAB; SAMSOLL, 1980 

apud YIN, 2005, p. 41).  

 

Levando-se em consideração os problemas que devem ser abordados em um projeto de 

pesquisa, foi elaborado um esquema de pesquisa para auxiliar no direcionamento do estudo 

(Ilustração 20), já que este possibilita visualizar como a mesma será conduzida. Os problemas 

a serem estudados, conforme citado pelo autor, são tratados em paralelismo, da seguinte 

forma: (a) os objetivos da pesquisa serão considerados como questões a serem estudadas; (b) 

os fatores influenciadores estabelecidos no modelo de adoção da tecnologia RFID (item 3.3 – 
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Ilustração 21), que será apresentado mais adiante, serão considerados como dados relevantes 

para a pesquisa; (c) os indicadores/questões serão considerados como os dados a serem 

coletados; e por último, será apresentado um quadro que servirá como meio de análise dos 

resultados. 
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Ilustração 20 - Esquema de pesquisa. 
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3.2 Critério de seleção dos casos e limitações da pesquisa 

 

Esta pesquisa trata de um estudo de caso de quatro empresas (A, B, C e D) , das quais duas  

estão localizadas no Brasil e as demais nos EUA. Observa-se que são raros os estudos de caso 

envolvendo entrevistas no estrangeiro, dadas as dificuldades de aceitação por parte do 

entrevistado, a necessidade de obtenção de autorização da empresa estrangeira para sua 

participação na pesquisa e  eventuais dificuldades de comunicação em línguas diferentes. 

Neste caso, optou-se pela realização de poucas entrevistas no exterior, em curto espaço de 

tempo, para levantar informações complementares que pudessem contribuir para o estudo de 

caso em profundidade realizado na empresa A. Com o intuito de alcançar os objetivos 

específicos propostos inicialmente, foram realizados quatro estudos de caso para coletar 

informações que atendessem ao objetivo específico 1. No caso do objetivo específico 2, foi 

realizada uma entrevista adicional na área de manufatura na empresa A.  

 

O critério de seleção das empresas baseou nos seguintes fatores: (a) empresas que adotaram a 

tecnologia RFID para uso em manufatura; (b) empresas localizadas no Brasil e nos EUA; (c) 

realização da seleção independentemente do tipo de segmento, pela dificuldade de identificar 

empresas que permitissem a realização do estudo e que utilizassem a tecnologia em questão 

na manufatura e, por último, (d) exigência de que o entrevistado tivesse participado do 

processo de adoção e implementação da tecnologia RFID.  

 

A escolha foi adaptada ao escopo da pesquisa e baseada nas seguintes limitações: (a) 

localização da empresa, dada a dificuldade de acesso do entrevistador para realização da 

entrevista, tratando-se de empresas localizadas tanto no Brasil como no exterior; (b) 

disponibilidade do entrevistado em participar da pesquisa, em vista do tempo e do tema a ser 

abordado; (c) utilização de questionário auto-preenchido, capaz de gerar viés; (d) utilização de 

pré-teste de questionário e entrevista com base em estudos não aprofundados, em vista do 

tema ainda ser pouco explorado. 

 

As empresas selecionadas para estudo no Brasil foram A e B, ambas localizadas na região 

Sudeste. O contato inicial com a empresa A e a tecnologia ocorreu por meio de visita à 

unidade fabril, a convite de um dos colaboradores da empresa. Posteriormente, tomou-se 

conhecimento da atuação da empresa B por meio da própria empresa A, o que permitiu o 

contato para realização da pesquisa.  



 

 

75 

O processo de seleção de empresas nos EUA iniciou-se por meio de levantamento de 

informações junto ao RFID Journal e a SIU (Southern Illinois University), onde o estudo de 

Doutorado-Sanduíche da autora do presente estudo foi realizado. Escolheu-se a SIU e, em 

particular, seu departamento de engenharia, para o levantamento de informações em função 

da presença de um professor instrutor de RF, Radio Frequency. Contudo, a indicação das 

empresas que já tinham a tecnologia implantada na área de manufatura nos EUA resultou de 

contato com um membro do RFID Journal , que atuou como mediador nos contatos iniciais 

junto às empresas. Por questões de confidencialidade e a pedido das empresas, elas serão 

denominadas C e D.  

 

 

3.3 Modelo conceitual para o estudo da adoção de inovação 

 

O modelo final desenvolvido e proposto neste trabalho para decisão de adoção de inovação 

(Ilustração 21) foi baseado nos fatores considerados importantes, segundo os autores 

supracitados: Rogers (1995), Tornatzky e Fleischer (1990) – Ilustração 5, Frambach e 

Schillewaert (1999), Zell (2001), Vasconcellos (2008) apud Nemoto et al (2008), Yamamoto 

(2003) – Quadro 1 e Taylor e MacAdam (2004) – Quadro 2 no item 2.1.1. O 

desenvolvimento do modelo partiu da análise dos fatores (ambiente externo, ambiente 

interno, tecnologia e rede de inovação) e posterior desdobramento em sub-atores 

(Quadro 7). Na primeira coluna encontram-se os fatores e os subfatores envolvidos, na 

segunda,  os indicadores que podem ser utilizados para mensurar ou identificar o subfator a 

ser investigado e, na terceira, as questões que servirão para o levantamento de dados e 

informações para pesquisa. Este modelo será o direcionador no estudo do objetivo específico 

1.  
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Ilustração 21 - Modelo conceitual para decisão de adoção da tecnologia RFID. 

 

 
 

Os subfatores categorizados no fator ambiente externo compreendem aqueles que, embora 

externos à empresa, são capazes de influenciar a adoção da inovação, como  exigência dos 

fornecedores ou clientes, a influência de outras empresas do mercado (do mesmo segmento ou 

não) que já adotaram a tecnologia, a existência de leis governamentais regulando o uso da 

tecnologia e a reputação das empresas fornecedoras da mesma. Todos estes podem elevar o 

grau de confiança na tecnologia por parte da empresa eventualmente interessada em adotá-la.  

 

Ao contrário, os subfatores agrupados no fator ambiente interno compreendem aqueles 

relacionados ao ambiente interno da empresa e que podem influenciar a adoção da tecnologia. 

Incluem a possibilidade de testar a tecnologia na empresa, a viabilidade de teste-piloto ou a 

existência de ambiente onde a tecnologia pode ser avaliada operando em condições iguais ou 

similares às da empresa, a competência técnica dos colaboradores e a existência de outros 

tipos de aplicações que possam beneficiar a empresa.  

 

O fator tecnologia compreende as vantagens qualitativas ou quantitativas da tecnologia RFID 

em relação ao código de barras. Os benefícios a serem obtidos com a adoção da tecnologia 

podem influenciar a empresa na decisão de adoção. O subfator incerteza envolve 

1.Vantagem Relativa e/ou 
Quantitativa. 

2.Incerteza. FATORES 
INFLUENCIADORES 

NA DECISÃO DE 
ADOÇÃO DA 

TECNOLOGIA RFID 

AMBIENTE INTERNO REDES DE INOVAÇÃO 

1. Possibilidade de experimentação.  
2. Competência dos colaboradores. 
3. Outros tipos de aplicações no 

mesmo ambiente. 
 

TECNOLOGIA AMBIENTE EXTERNO 

1.Network Externalities – 
cadeia de valor. 

2. Competitividade. 
3.Reputação da empresa 

fornecedora. 
4.Regulamentação 

Governamental. 

1.Facilitador na implementação da 
tecnologia.  

2.Busca de solução para o negócio.  
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características resultantes da falta de visibilidade dos resultados que a tecnologia pode trazer. 

Neste caso, a participação em rede contribui para uma melhor compreensão da tecnologia e 

permite aos parceiros buscarem soluções para a empresa, ainda que esta não venha adotar a 

inovação. A rede atua como um facilitador na adoção da tecnologia.  
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Quadro 7 – Desdobramento do modelo conceitual para o estudo da adoção da tecnologia RFID. 
 

FATOR / SUBFATOR 
AMBIENTE EXTERNO 

INDICADOR QUESTÕES 

- Network externalities: existência de empresas no 
mercado que adotaram a inovação (RFID). 

- Número de empresas que adotaram a tecnologia RFID. - As empresas que já adotaram a tecnologia RFID 
influenciaram na adoção em sua empresa? Em caso 
afirmativo, de que forma? 

- Competitividade: exigência por parte dos fornecedores 
ou clientes para que a empresa adote a inovação. 

- Grau de influência dos fornecedores ou clientes na 
adoção da tecnologia.  

- Houve exigência por parte dos clientes ou 
fornecedores que influenciaram a adoção da 
tecnologia RFID? 

 
– Reputação das empresas fornecedoras da tecnologia: 

uma empresa estabelecida no mercado e de boa 
reputação trará maior segurança e confiança  àquela 
que procura adotar a inovação.  

- Grau de confiabilidade nas empresas fornecedoras. - A reputação das empresas fornecedoras da tecnologia 
RFID favoreceu a adoção? Como? 

- Regulamentação governamental: existência de leis que 
regulamentam o uso da inovação no nível nacional ou 
internacional. 

- Quantidade de leis que regulamentam o uso da 
tecnologia. 

 

- A existência de leis governamentais que 
regulamentam o uso da tecnologia influenciou a 
adoção em sua empresa? Como?  

AMBIENTE INTERNO   
- Possibilidade de experimentação: a possibilidade de 

testar a tecnologia pode ser um fator motivador para 
sua adoção, em vista dos riscos envolvidos em 
qualquer projeto. Caso seja possível testá-la de algum 
modo ou vê-la funcionando, facilita-se o 
entendimento e visão de benefícios que podem ser 
obtidas com a adoção. 

- Existência de situações em que se pode observar a 
tecnologia em operação. 

 

- A possibilidade de testar ou o contato direto com a 
tecnologia RFID operando influenciou sua adoção? 
Como? 

 
 

- Competência técnica dos colaboradores - Número de colaboradores com competência técnica 
para operar a tecnologia. 

- A empresa dispunha da competência humana técnica 
para operar a tecnologia, inicialmente? 

- Outros tipos de aplicação: possibilidade de utilização 
da tecnologia RFID em diferentes áreas ou aplicações 
na empresa.  

- Tipos de aplicações existentes para adoção em outras 
áreas da empresa; 

 
- Grau de importância de outras aplicações. 

- Há outras áreas da empresa que poderiam beneficiar-
se da adoção da tecnologia RFID? 

 
- Em caso afirmativo, qual a importância dessas outras 

aplicações para empresa?  
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Quadro 7 – Desdobramento do modelo conceitual para o estudo da adoção da tecnologia RFID (continuação). 
 

FATOR / SUBFATOR 
TECNOLOGIA 

INDICADOR QUESTÕES 

 
 
 
- Vantagens qualitativas ou quantitativas da tecnologia 

RFID em relação ao código de barras, que podem ser 
obtidas pela empresa foco caso adote a tecnologia na 
manufatura. 

o Tempo de manufatura; 
o Eficiência dos processos; 
o Visibilidade no processo de produção;  
o Confiabilidade dos dados; 
o Qualidade; 
o  Controle de volume de produção; 
o  Armazenamento de dados; 
o  Visibilidade na cadeia de suprimento; 
o Custo. 

- Que benefícios a sua empresa pode obter com a adoção 
da tecnologia RFID, em comparação ao código de 
barras, com respeito aos parâmetros abaixo? 

  
o Tempo de manufatura; 
o Eficiência dos processos; 
o Visibilidade no processo de produção;  
o Confiabilidade dos dados; 
o Qualidade; 
o Controle de volume de produção; 
o Armazenamento de dados; 
o Visibilidade na cadeia de suprimento; 
o Custo. 

 
 
 
- Vantagens qualitativas ou quantitativas da tecnologia 

RFID em relação ao código de barras que podem ser 
obtidas pela empresa cliente caso a empresa foco 
adote a tecnologia.  

o Tempo de manufatura; 
o Eficiência dos processos; 
o Visibilidade no processo de produção;  
o Confiabilidade dos dados; 
o Qualidade; 
o  Controle de volume de produção; 
o  Armazenamento de dados; 
o  Visibilidade na cadeia de suprimento; 
o Custo. 

- Que benefícios a sua empresa pode obter com a adoção 
da tecnologia RFID, em comparação ao código de 
barras, com respeito aos parâmetros abaixo? 

  
o Tempo de manufatura; 
o Eficiência dos processos; 
o Visibilidade no processo de produção;  
o Confiabilidade dos dados; 
o Qualidade; 
o Controle de volume de produção; 
o Armazenamento de dados; 
o Visibilidade na cadeia de suprimento; 
o Custo. 

- Incerteza: dificuldade em visualizar resultados. - Parâmetros para mensurar riscos. - Quais foram os parâmetros usados para mensurar os 
riscos da adoção? 

REDES DE INOVAÇÃO   
- Facilitador na decisão de adoção da tecnologia. 
 

- Participação em rede para o desenvolvimento e 
compreensão da tecnologia; 

 
- Busca de solução para o negócio. 
 

- Como a participação em rede contribuiu para o 
entendimento da tecnologia? 
 
- De que forma a participação em rede contribui para a 

solução de negócios? 
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Para o cumprimento do objetivo específico 2, proposto inicialmente nesta pesquisa, foi 

desenvolvido outro modelo (Ilustração 22 e Quadro 8) que servirá como direcionador no 

estudo de barreiras e facilitadores à implementação da tecnologia RFID na manufatura.  

 

Neste modelo, o fator ambiente interno envolve as particularidades de cada componente do 

sistema RFID em diferentes ambientes, pois cada um pode apresentar diferentes problemas e 

dificuldades, em função do tipo de ambiente em que a tecnologia é implantada. O subfator 

rede de inovação caracteriza-se como um facilitador na implementação da tecnologia. Por 

último, o fator tecnologia envolve subfatores como compatibilidade do sistema da empresa 

com o sistema RFID, complexidade da tecnologia, preocupação com a privacidade dos dados 

e a padronização dos diferentes componentes do sistema RFID.  

 

Da mesma forma apresentada para o modelo da Ilustração 21, no Quadro 8 encontram-se, 

na primeira coluna, os fatores e os subfatores envolvidos; na segunda,  os indicadores e na 

terceira,  as questões que servirão para o levantamento de dados e informações para pesquisa.  

 

Esta pesquisa não pretende apresentar um único modelo que envolva todos os fatores que 

devem ser explorados no estudo da adoção de uma inovação, como por exemplo, as 

resistências humanas à adoção. Assim, tais fatores também devem ser minuciosamente 

estudados, pois envolvem outras variáveis influenciadoras, como cultura do indivíduo, 

experiência profissional em outras empresas, formação educacional, idade, especialização e 

experiências passadas, entre outras capazes de afetar a decisão de adoção individual.  
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Ilustração 22 - Modelo conceitual para o estudo de barreiras e facilitadores na implementação da 

tecnologia RFID na manufatura. 

 
 

1.Compatibilidade / Complexidade. 
2. Privacidade dos dados 
3. Padronização. 

BARREIRAS E 
FACILITADORES 

NA 
IMPLEMENTAÇÃO 
DA TECNOLOGIA 

REDES DE INOVAÇÃO 

TECNOLOGIA 

AMBIENTE INTERNO 

1.Particularidade de cada 
componente do sistema 
RFID (antena, tag, leitor, 
middleware). 

1.Participação em rede para o 
desenvolvimento e implementação 
da tecnologia.  
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Quadro 8 – Desdobramento do modelo conceitual para o estudo das barreiras e facilitadores à implementação da tecnologia RFID na manufatura.  
 

FATOR / SUBFATOR 
TECNOLOGIA 

INDICADOR QUESTÕES 

 
- Compatibilidade / complexidade: necessidade de 
adaptações e modificações no sistema de informação da 
empresa e infraestrutura. 

 
- Modificações necessárias no sistema de informação e 
infraestrutura da empresa.  

 
- Foram necessárias mudanças no sistema de 
informação da empresa e infraestrutura para 
compatibilizar o sistema RFID na sua empresa? 

 
- Privacidade: receio quanto à segurança dos dados.  

 
- Ações tomadas para preservação dos dados. 

 
- Sua empresa preocupa-se com a privacidade dos dados 

ao empregar a tecnologia RFID? 
 
- Padronização. 

 
- Dificuldades encontradas quanto à padronização dos 

componentes do sistema RFID. 

 
- Houve dificuldades quanto à padronização de 

elementos constituintes do sistema RFID? 
REDES DE INOVAÇÃO   

 
- Rede de inovação: utilização de rede como facilitador 
na implementação da tecnologia. 
 

 
- Participação em rede para a solução de problemas 

encontrados na implementação da tecnologia. 
 
-Busca da melhor solução para o negócio. 
 

 
- Como a participação em rede contribuiu com a 
solução de problemas técnicos? 
 
- De que forma a participação em rede contribui para as 

soluções de negócios? 
AMBIENTE INTERNO   

 
- Particularidade de cada componente do sistema RFID: 
dificuldades em função do sistema RFID apresentar 
diferentes componentes (antena, tag, leitor, 
middleware). A implementação de cada um deles 
apresenta particularidades para cada tipo ambiente e 
aplicação. 

 
- Dificuldades encontradas na implementação dos 

componentes do sistema RFID.  

 
- Quais foram, especificamente, as dificuldades 

encontradas na implementação dos componentes do 
sistema RFID (antena, tag, leitor e middleware) em 
sua empresa? 
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3.4 Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

 

Para a coleta de dados primários de cada estudo de caso, aplicou-se um questionário com 

questões abertas e fechadas. Inicialmente, este foi enviado por e-mail, a fim de efetuar o 

levantamento geral do perfil da empresa e identificar se a mesma preenchia ou não os critérios 

de seleção estabelecidos para a pesquisa. Em seguida, após a análise e identificação, partiu-se 

para a fase de realização de entrevistas pessoais e telefônicas.  

 

Nos EUA, foi efetuada uma entrevista telefônica, com duração de uma hora, em cada uma 

das empresas pesquisadas (C e D). Estas entrevistas foram complementadas pelas respostas 

dos gestores às mesmas perguntas, encaminhadas via e-mail, para evitar-se a compreensão 

errônea e reduzir as dificuldades de interpretação do entrevistador, que poderiam resultar do 

fato das entrevistas serem conduzidas em um idioma estrangeiro. Nas entrevistas telefônicas, 

os entrevistados comunicaram-se com o entrevistador sem ver o questionário, o que limitou o 

tipo de perguntas a questões breves e curtas (MALHOTRA, 2008, p. 292).  

 

No Brasil, na empresa A, foram realizadas duas entrevistas pessoais, uma com duração de 

duas horas e outra com duração de uma hora e meia. Nesta empresa, além da coleta de 

informações por questionário e entrevista, foi possível conhecer pessoalmente a linha de 

produção. A empresa foi visitada quatro vezes para a realização do estudo. Para a coleta de 

informações mais precisas durante a entrevista, o questionário foi enviado antecipadamente, 

para que os entrevistados se familiarizassem com o assunto. No caso da empresa B, foram 

efetuadas duas entrevistas telefônicas com duração de uma hora. A primeira ocorreu na fase 

preliminar da pesquisa e outra na fase final, para esclarecimento de dúvidas e coleta de 

informações complementares.  

 

Os detalhes de cada pesquisa realizada serão apresentados na parte de análise e resultados.  

 

 

3.4.1 Questionário 

A utilização do questionário é bastante útil quando o entrevistado não dispõe de tempo para 

dar entrevistas, está longe do pesquisador fisicamente, necessita de mais tempo para analisar e 

responder à pergunta proposta ou não se sente à vontade frente ao pesquisador.  
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Marconi e Lakatos (1999, p. 100) apresentam as vantagens e desvantagens do uso de 

questionário: 

 
Quadro 9 - Vantagens e desvantagens do uso de questionário. 

 
Vantagens Desvantagens 

Economia de tempo. Percentagem pequena de questionários que retornam. 

Atinge um maior número de pessoas. Grande número de perguntas sem respostas. 

Abrange uma área geográfica maior. Não pode ser aplicado a pessoas analfabetas. 
Economia de tempo do pesquisador. Impossibilidade de ajudar o informante em questões 

mal compreendidas. 

Obtenção mais rápida e precisa de respostas. A devolução tardia prejudica a continuidade da 
pesquisa. 

Menor risco de distorção, por não sofrer a 
influência do pesquisador. 

O desconhecimento das circunstâncias em que foram 
preenchidos os questionários torna difícil o seu 
controle e verificação. 

Fonte: Adaptado de Marconi e Lakatos (1999, p. 101). 

 

O questionário aplicado apresentava questões abertas e fechadas. As questões abertas, 

segundo Marconi e Lakatos (1999) e Babbie (1999), também são chamadas de questões livres 

ou não limitadas; permitem que o entrevistado responda livremente, usando sua própria 

linguagem, e emita opiniões. Nas questões fechadas, pede-se aos respondentes escolherem 

uma alternativa na lista apresentada (BABBIE, 1999).  

 

Martinez (1981) corrobora isto, afirmando que se deve ter preocupação com a linguagem do 

questionário, ou seja, ele deve apresentar uma linguagem popular e de fácil entendimento. As 

perguntas devem ser claras e objetivas, além de serem neutras, para que não influenciem o 

entrevistado. Também não devem incluir temas difíceis de serem contestados e devem evitar 

palavras carregadas de conotações.  

 

Malhotra (2001), por sua vez, cita os cuidados que o pesquisador deve ter ao elaborar um 

questionário ou um formulário para ser utilizado em uma determinada observação. Segundo o 

autor, um questionário dever preencher três objetivos básicos: (a) traduzir a informação 

necessária em um conjunto de questões específicas que os entrevistados possam e queiram 

responder, (b) motivar os entrevistados a completarem o questionário e (c) minimizar os erros 

das respostas. Para tal, é necessário que o planejamento de um questionário especifique a 

informação necessária, o método de pesquisa e o conteúdo das questões; supere a 

incapacidade do entrevistado em responder; escolha entre a utilização de questões 
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estruturadas e não estruturadas; escolha o layout, isto é, a forma como as questões devem ser 

dispostas no questionário; escolha a forma como será reproduzido; e, enfim, contemple o 

teste-piloto do questionário.   

 

Marconi e Lakatos (1999) citam que a análise das respostas evidenciará possíveis falhas do 

questionário quanto à  consistência ou complexidade das questões, ambiguidade ou 

inacessibilidade da linguagem, perguntas supérfluas ou que causem embaraço ao informante e 

questões que não obedecem a determinada ordem ou são muito numerosas. Desta forma, é 

possível reformular o questionário  após seu teste, eliminando as falhas. Por isso é 

imprescindível pré-testar o questionário.  

 

Para efeito de validação do questionário (Apêndice I), foram realizados três pré-testes, para 

detectar possíveis falhas na elaboração. Os indivíduos escolhidos para aplicação do pré-teste 

foram um professor do Departamento de Administração da SIU, área de concentração em 

gestão de operações e tecnologia, um professor do Departamento de Engenharia da SIU, 

professor e instrutor de RF (Rádio Frequência) e o diretor da biblioteca Queen’s em Nova 

Iorque, local onde a tecnologia RFID já se encontra implantada. Todos os pré-testes foram 

realizados pessoalmente. Em seguida, foram efetuadas as devidas correções e melhorias.  

 

 

3.4.2 Entrevista 

A técnica de entrevista permite levantar dados para pesquisa exploratória qualitativa. O termo 

entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e vista. Vista refere-se ao ato de ver, de 

ter preocupação com algo. Entre indica a relação de lugar, ou presença no espaço que separa 

duas pessoas ou coisas. Desta forma, o termo entrevista compreende o ato de perceber 

realizado entre duas pessoas (RICHARDSON, 2001, p. 208). 

 

Segundo Malhotra (2001), a entrevista direta e pessoal, em que um único respondente é 

testado por um entrevistador, possibilita o descobrimento de fatores motivadores, crenças, 

atitudes e sensações subjacentes sobre um tópico. Seu principal valor é a profundidade das 

informações e os detalhes que se pode obter, além da maior quantidade de recursos para 

melhorar a qualidade das informações recebidas do que se obtém com outros métodos 

(COOPER; SCHINDLER, 2003, p. 249). Para melhor aproveitamento, é necessário 

estabelecer um roteiro para a entrevista; caso contrário, o tempo é desperdiçado e pode-se sair 
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do contexto do estudo sem alcançar o objetivo desejado. Segundo o modo como a entrevista é 

estruturada, há diferentes tipos de classificação, conforme apresentado por Fontana e Frey 

(1994, p. 363) e Aaker e Day (1990, p. 163 e 164), apud Vasconcellos (2007): 

 

- Entrevista estruturada: o entrevistador faz uma série de perguntas pré-estabelecidas ao 

respondente; há limitação das opções de respostas por categorias, resultando em pouca 

flexibilidade nas questões efetuadas e nas respostas fornecidas. Este tipo de entrevista, 

normalmente, não é considerado como uma entrevista em profundidade, como ocorre nas 

outras duas classificações; 

 

- Entrevista semiestruturada: o entrevistador procura abordar uma lista específica de 

tópicos e subáreas. As palavras exatas a serem utilizadas e o momento de questionar sobre 

cada tópico ficam a critério do entrevistador; 

 

- Entrevista não estruturada: o respondente tem grande liberdade para responder dentro dos 

assuntos de interesse do entrevistador. Além disso, é estabelecida uma interação entre o 

entrevistado e o entrevistador, dando-se abertura a este para responder questões do 

entrevistado e para desviar-se do roteiro, conforme a sensibilidade do entrevistador.  

 

Para os objetivos da presente pesquisa, empregou-se a técnica de entrevista 

semiestruturada, por permitir ao entrevistador abordar temas específicos, com diversos sub-

temas.  

 

Este tipo de entrevista apresenta várias vantagens e desvantagens em relação à entrevista 

pessoal. Gordon e Langmaid, apud Vasconcellos (2007), citam algumas, sintetizadas aqui no  

Quadro 10. 
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Quadro 10 - Vantagens e desvantagens com relação à aplicação de entrevista pessoal. 
 

Vantagens Desvantagens 
- Informações longitudinais podem ser obtidas de um respondente de cada 
vez (exemplo: processo de compras); 
 
- A opinião da maioria e da minoria pode ser notada independentemente 
do processo de grupo; 
 
- Um senso de perspectiva é possível, particularmente quando são 
realizadas várias entrevistas; 
 
- Assuntos muito íntimos e pessoais podem ser discutidos; 
 
- Não ocorre pressão de colegas de grupo; 
 
- As habilidades do entrevistador podem superar a tendência de expressar 
atitudes e comportamentos socialmente aceitos; 
 
- Dificuldades no recrutamento de participantes podem ser transpostas; 
 
- A amostra pode ser segmentada e dividida de forma a cobrir mais células 
do que normalmente seria possível em entrevistas em grupo. 

- Consome muito tempo, tanto 
na condução da entrevista 
quanto na análise das fitas 
gravadas; 
 
- O custo é alto; 
 
- Há uma tendência das pessoas 
pensarem logo em quantos ao 
invés de como, por que e o 
quê. 

Fonte: Gordon e Langmaid apud Vasconcellos (2007). 

 

Além das vantagens e desvantagens, Marconi e Lakatos (1999) apresentam algumas 

limitações da técnica de entrevista (Quadro 11): 

 
Quadro 11 - Limitações da técnica de entrevista. 

 
Limitações da técnica de entrevista 

- Dificuldade de expressão e comunicação de ambas as partes. 
- Incompreensão, por parte do informante, do significado das perguntas da pesquisa, que pode levar a uma 
falsa interpretação. 
- Possibilidade do entrevistado ser influenciado, consciente ou inconscientemente, pelo questionador, pelo 
seu aspecto físico, suas atitudes, idéias e opiniões. 
- Disposição do entrevistado em dar as informações necessárias. 
- Retenção de alguns dados importantes, receando que sua identidade seja revelada. 
- Pequeno grau de controle sobre uma situação de coleta de dados. 
- Ocupa muito tempo e é difícil de ser efetuada. 

 Fonte: Marconi e Lakatos (1999, p. 97). 

 

Assim como o questionário, para a identificação de possíveis falhas na elaboração das 

questões quanto à sua clareza e seu entendimento pelo entrevistado, o roteiro de entrevista 

(Apêndice II) foi apresentado aos dois professores da SIU para coleta de sugestões, também 

tendo sido aplicado ao diretor da biblioteca Queen’s em Nova Iorque, pessoalmente.  
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Após a definição da estrutura da pesquisa, é preciso escolher o método para coleta dos dados e 

informações e a técnica de análise que será utilizada, chegando-se, por fim,  segundo Yin 

(2001), à fase de escolha do tipo de elaboração do relatório do estudo. O autor cita seis tipos 

de estruturas de relatório (Quadro 12) que podem ser utilizados em um estudo de caso. A 

escolha depende do tipo de pesquisa que está sendo realizada. A estrutura que melhor se 

aplica à presente pesquisa é a do tipo analítica linear, que envolve a definição do problema 

de pesquisa, a metodologia a ser utilizada, a técnica para coleta de dados e informações, a 

análise e a conclusão. 

 
Quadro 12 - Estruturas de relatórios para estudo de casos. 

 
Propósito dos Estudos de Caso  

Tipos de Estruturas Exploratório Explanatório Descritivo 
Analítica Linear - Este tipo de estrutura segue uma 
abordagem padrão de relatórios de pesquisa: problema de 
pesquisa, metodologia, coleta e análise de dados e conclusões.  

 
X 

 
X 

 
X 

Comparativa – Este tipo de estrutura fundamenta-se na 
repetição do estudo de caso, de forma a comparar descrições 
ou alternativas, com o objetivo de apresentar até que ponto os 
fatos se encaixam com cada modelo teórico.  

 
X 

 
X 

 
X 

Cronológica – As evidências no estudo de caso são 
apresentadas em ordem cronológica. 

 
X 

 
X 

 
X 

Construção da teoria – O estudo é apresentado de forma 
lógica, visando a construção de uma teoria. 

  
X 

 

“Incerteza” – Este tipo de estrutura inicia-se com uma 
resposta. O resto do desenvolvimento do relatório busca uma 
explicação sobre a descoberta.  

  
X 

 

Não-sequencial - Neste caso, a sequência dos capítulos não é 
importante, desde que todos os aspectos importantes sejam 
citados.  

   
X 

Fonte: Adaptado de Yin (2001). 
 

Deve-se levar em consideração que os estudos realizados em ciências humanas, neste caso em 

particular na área de administração de empresas, são influenciados por questões particulares, 

como a subjetividade, questões de comunicação e fatores quantitativos.  

 

Segundo Tafner et al (1999), é importante que o autor evite interpretações pessoais. A 

apresentação dos resultados e a análise devem ser claras, lógicas e objetivas. O que é relatado 



 

 

90 

deve oferecer evidências que esclareçam cada questão levantada, ou cada hipótese formulada 

na proposição do problema.  

 

As entrevistas serão analisadas por meio de questionamentos, como aqueles citados por 

Bardin (2009, p. 94): (a) o que a pessoa realmente quis dizer?; (b) como isso foi dito?; (c) o 

que ela poderia ter dito de diferente?; (d) o que ela não disse?; (e) o que ela disse sem dizer? 

(f) como as palavras, as frases e as sequências se encadearam entre si?; (g) qual foi a lógica 

discursiva do conjunto?; e (h) esta pessoa manifestou tal tema de forma semelhante em outra 

entrevista?  

 

Os resultados das entrevistas serão apresentados agrupados por tipo de objetivo de pesquisa. 

Para cada objetivo de pesquisa, agruparam-se os fatores envolvidos em cada um dos modelos. 

Conforme já citado, os objetivos desta tese são: 

 

Objetivo 1- Identificar e analisar os fatores que devem ser levados em consideração na 

decisão de adoção da tecnologia RFID nas empresas; 

 

Objetivo 2 - Identificar e analisar as barreiras e facilitadores à implementação da tecnologia 

RFID na manufatura. 

 

O Quadro 13 resume os resultados das análises desses objetivos com base no caso principal e 

o Quadro 14 faz o mesmo a partir dos três casos complementares. Na sequência, o texto 

apresenta as análises que levaram ao delineamento destes quadros.  
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Quadro 13 – Resultados da pesquisa na empresa A. 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

1 

 
FATOR 

 
SUBFATORES 

 
RESULTADOS 

 
AUTORES 

- Network externalities: existência de 
empresas no mercado que adotaram a 
inovação (RFID).  

- Não houve influência por parte de 
empresas concorrentes que já haviam 
adotado a tecnologia. 

Rogers (1995), Frambach e 
Schillewaert (1999), Tornatzky e 
Fleischer (1990), Janssen e 
Mendys-Kamphorst (2007), 
Viswanathan (2005). 

- Competitividade: exigência por parte dos 
fornecedores ou clientes para que a empresa 
adote a inovação. 

- A exigência de melhoria de qualidade, 
redução de preço e prazo de entrega 
por parte dos clientes influenciou a 
empresa na decisão de adoção da 
tecnologia.  

Rogers (1995), Frambach e 
Schillewaert (1999), Yamamoto 
(2003), Davenport (1993, 16), 
Desouza et al (2008). 
. 

– Reputação das empresas fornecedoras da 
tecnologia: uma empresa estabelecida no 
mercado e de boa reputação trará maior 
segurança e confiança àquela que procura 
adotar a inovação.  

- A reputação das empresas fornecedoras 
não foi um fator favorável à adoção, 
por serem empresas nascentes. 

Porter (1991), Rogers (1995), 
Yamamoto (2003), Armistead 
(2007). 

 
 
 
 
 
 
 

Ambiente externo 

- Regulamentação governamental: existência 
de leis que regulamentam o uso da inovação 
em nível nacional ou internacional. 

- No Brasil não houve influência, mas 
poderia ser um fator inibidor caso 
fornecessem para o mercado externo.  

Rogers (1995), Tornatzky e 
Fleischer (1990). 
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Ambiente interno 

- Possibilidade de experimentação: a 
possibilidade de testar a tecnologia pode ser 
um fator motivador para adoção, em vista 
dos riscos envolvidos em qualquer projeto. 
Caso seja possível testá-la de algum modo 
ou vê-la funcionando, facilita-se o 
entendimento e a visão de benefícios que a 
adoção pode proporcionar. 

- A possibilidade de testar e o contato 
com a tecnologia RFID em operação 
foram fatores favoráveis à decisão de 
adoção da tecnologia.  

Rogers (1995), Murphy e Ream 
(2006). 
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Quadro 13 – Resultados da pesquisa na empresa A (continuação). 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 

 
FATOR 

 
SUBFATORES 

 
RESULTADOS 

 
AUTORES 

 
 
 
- Competência dos colaboradores 

- A competência técnica dos 
colaboradores não foi um fator 
favorável à decisão de adoção da 
tecnologia por ser nova e não 
existirem muitos indivíduos 
capacitados a operá-la. 

Rogers (1995), Yamamoto (2003), Taylor e 
MacAdam (2004), Kim (1980), Kimberley 
e Evanisko (1981), Damanpour (1991), 
Johannessen et al, Dunphy et al (1995) 
apud Taylor e MacAdam (2004), Gordon e 
Tarafdar (2007), Peppard et al (2000) e 
Peppard e Ward (2004) apud Gordon, 
Nambisan (2003) apud Gordon e Tarafdar 
(2007), Brassellier (2001). 
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Ambiente interno 
- Outros tipos de aplicação: 
possibilidade de utilização da 
tecnologia RFID em diferentes áreas 
ou aplicações na empresa.  

- A decisão de adotar a tecnologia não foi 
influenciada pelos números possíveis 
de aplicações em outras áreas da 
empresa.  
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Quadro 13 – Resultados da pesquisa na empresa A (continuação). 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 

 
FATOR 

 
SUBFATORES 

 
RESULTADOS 

 
AUTORES 

- Padronização - Não houve problemas quanto à 
padronização dos tipos de 
componentes utilizados. 

Porter (1991), Angeles (2005), Wegberg 
(2004). 

-Compatibilidade / Complexidade: 
necessidade de adaptações e 
modificações no sistema de informação 
da empresa e infraestrutura. 

- Foi necessário fazer adaptações ao 
sistema da empresa para implantar a 
tecnologia RFID. 

Kim apud Taylor e MacAdam (2004), 
Rogers (1995), Davenport (1993), Wegberg, 
2004. 

 
 
 
 

Tecnologia 

- Privacidade: receio quanto à 
segurança dos dados.  

- O receio quanto à segurança dos 
dados não foi um fator desfavorável 
à adoção da tecnologia, mas o 
volume de dados maior para 
armazenar, sim.  

Fontes (2006). 
 

 
Ambiente interno 

- Particularidades: dificuldades na 
escolha dos componentes do sistema 
RFID (antena, tag, leitor, middleware). 
A implementação de cada um deles 
apresenta particularidades para cada 
tipo de empresa e ambiente. 

- Foi necessário testar cada 
componentes para identificar qual 
seria o melhor fornecedor. 

 

Utilização de redes como facilitador na 
implementação da tecnologia. 
 

- Beneficiou a solução de problemas 
em grupo ao invés da empresa sozinha. 

Mohannak (2007), Kaghan e Bowker (2001) 
apud Ponçano (2007), Mothe e Link (2002), 
Martel e Vieira (2008), Chang et al (2009). 
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Rede de inovação 
- Busca de solução para o negócio. 
 

- Resultados positivos nas soluções 
para os negócios. 

 
- Surgimento de novas competências e 

destaque de outras existentes, 
anteriormente não identificadas. 

Persaud et al (2002), Powell et al (1996), 
Uzzi (1997) apud Mohannak (2007). 
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Quadro 14 – Resultados da pesquisa nas empresas B, C e D. 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 

 
FATOR 

 
SUBFATORES 

RESULTADOS 
     B         C             D 

 
AUTORES 

- Network externalities: existência de empresas no mercado que 
adotaram a inovação (RFID).  

  
X 

 Rogers (1995), Frambach e 
Schillewaert (1999), Tornatzky e 
Fleischer (1990), Janssen e Mendys-
Kamphorst (2007), Viswanathan 
(2005). 

- Competitividade: exigência por parte dos fornecedores ou clientes 
para que a empresa adote a inovação. 

 
X 

 
X 

 Rogers (1995), Frambach e 
Schillewaert (1999), Yamamoto 
(2003); Davenport (1993, 16), 
Desouza et al (2008). 

– Reputação das empresas fornecedoras da tecnologia: uma empresa 
estabelecida no mercado e de boa reputação trará maior segurança e 
confiança àquela que procura adotar a inovação.  

   
X 

Porter (1991), Rogers (1995), 
Yamamoto (2003), Armistead 
(2007). 

 
 
 
 
 

Ambiente 
externo 

- Regulamentação governamental: existência de leis que regulamentam 
o uso da inovação em nível nacional ou internacional. 

   Rogers (1995), Tornatzky e Fleischer 
(1990). 

- Possibilidade de experimentação: a possibilidade de testar a 
tecnologia pode ser um fator motivador para adoção, em vista dos 
riscos envolvidos em qualquer projeto. Caso seja possível testá-la de 
algum modo ou vê-la funcionando, facilita-se o entendimento e a 
visão de benefícios que a adoção pode proporcionar. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Rogers (1995), Murphy e Ream 
(2006). 

- Competência dos colaboradores 
 
- Outros tipos de aplicação: possibilidade de utilização da tecnologia 

RFID em diferentes áreas ou aplicações da empresa. 
 

   
 

X 

Rogers (1995), Yamamoto (2003), 
Taylor e MacAdam (2004), Kim 
(1980), Kimberley e Evanisko 
(1981), Damanpour (1991), 
Johannessen et al, Dunphy et al 
(1995) apud Taylor e MacAdam 
(2004), Gordon e Tarafdar (2007), 
Peppard et al (2000) e Peppard e 
Ward (2004) apud Gordon, 
Nambisan (2003) apud Gordon e 
Tarafdar (2007), Brassellier (2001). 
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Ambiente 
interno 
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4.1 Estudo do caso principal 

 

Para o levantamento de dados e informações, foram entrevistados dois colaboradores de 

diferentes áreas na empresa A. O primeiro, gerente de RFID, é responsável pelo 

desenvolvimento de estratégias de operação e logística de manufatura. Suas atividades 

envolvem gerenciamento de projetos em RFID, contato com fornecedores e gestão da 

tecnologia RFID no que tange ao desenvolvimento de novos negócios por meio de P&D.  

 

O segundo entrevistado é gerente sênior de planejamento e desenvolvimento de novos 

negócios. Seu papel consiste em identificar as necessidades do mercado, desenvolver novas 

idéias e fazer indagações e buscar respostas junto a fornecedores e clientes.  

 

Ambos participaram das etapas de estudo, adoção e implementação da tecnologia RFID na 

empresa. Como diversas questões abordadas no questionário e na entrevista geraram respostas 

iguais, por não serem subjetivas, serão destacas apenas aquelas que foram respondidas de 

forma diferente.   

 

A empresa pesquisada será denominada A, para manter o sigilo das informações obtidas. 

Pertence ao segmento de produtos eletrônicos, atua em mais de 150 países, tem mais de 

140.000 colaboradores, bem como mais de 50.000 parceiros de serviços e 140.000 de vendas; 

seu faturamento anual é da ordem de $100,5 bilhões, com base no trimestre encerrado em 

julho de 2007. 

 

No Brasil, possui 3 fábricas, 5 centros de distribuição e emprega aproximadamente 2.500 

pessoas em suas operações, além de ser responsável por 7.000  empregos indiretos. A empresa 

entrega diariamente mais de 1 milhão de unidades de diferentes produtos no Mercosul e 

países vizinhos, como Chile, Peru e Colômbia e sua produção média anual é superior a 2 

milhões de unidades.  

 

Os negócios da empresa compreendem soluções em tecnologia, que englobam servidores, 

serviços, software e armazenamento, serviços de impressão e imagem, sistemas pessoais, 

como estações de trabalho, e computadores portáteis. A empresa destina mais de US$ 3 

bilhões anualmente à pesquisa e desenvolvimento de produtos, soluções e outras tecnologias.  
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A escolha da unidade no Brasil para analisar a adoção e implementação do sistema RFID pela 

matriz deu-se porque a subsidiária atua com o conceito end-to-end supply chain, ou seja, 

apresenta setores de manufatura, embalagem, distribuição e logística reversa. A tecnologia 

encontra-se em uso há mais de quatro anos, com uso de tag do tipo passivo e frequência UHF 

na faixa de 915 MHz.  

 

A idéia de analisar a nova tecnologia surgiu como uma forma de aprimorar o processo de 

armazenagem, que vinha enfrentando problemas com relação a: (a) erros na digitação de lotes 

que saiam da manufatura para o depósito; (b) códigos de barra rasurados, dificultando sua 

leitura ótica; (c) dificuldade na identificação de produtos com prazo de validade menor; (d) 

dificuldade em localizar lotes estocados, por algum motivo, em locais errados; (e) 

complexidade da seleção visual, por exigir a procura de dígitos; e (f) dificuldade na 

movimentação de pallets de produto acabado, comprometendo o controle FIFO (first in – first 

out), entre outros. 

 

O controle dos produtos na empresa A era originalmente realizado por leitura ótica de códigos 

de barra (Ilustração 23). Como a tecnologia RFID dispensa a intervenção manual (Ilustração 

24), possibilita a leitura e a escrita e permite a identificação individual (serial) e a leitura 

simultânea de múltiplas etiquetas, a empresa interessou-se em conhecê-la melhor.  

 

 
Ilustração 23 – Leitura do código de barras com intervenção manual e necessidade de linha visada 
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Ilustração 24 – Leitura de tag para RFID sem intervenção manual. 

 

 
 

Com a tecnologia RFID, a solução seria gravar informações eletronicamente em um tag 

colocado diretamente na base do produto, contendo (1) número de série, (2) part number 

(código do produto), (3) firmware do produto (identificação da necessidade de re-trabalho 

antes que o produto seja entregue ao cliente), (4) validade, (5) destino do produto, 

posteriormente associado ao pallet onde o produto será armazenado e (6) outras informações 

relativas aos testes efetuados do produto.  

 

 

4.1.1 Análise dos resultados da empresa A 

Baseando-se nos resultados apresentados para a empresa A, no Quadro 13, seguem as análises 

relativas a cada um dos fatores.  

 

Entre estes, os que devem ser identificados e analisados na decisão de adoção da tecnologia 

RFID são o ambiente externo e interno à empresa. As barreiras e facilitadores à 

implementação na manufatura envolvem os fatores relacionados à tecnologia, ambiente 

interno e rede de inovação. Para critério de análise e cruzamento de informações com a 

literatura, na última coluna encontram-se os autores que realizaram estudos sobre o tema. 

 

 

4.1.1.1 Análise relativa ao objetivo específico 1: decisão sobre adoção ou 

não da tecnologia RFID 

Conforme já se expôs, seguem as características de cada um dos fatores para 

contextualização.  

tag 
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Fator Ambiente externo 

 

Network externalities: subfator que define a existência de empresas que adotaram a 

tecnologia no mercado, as quais podem influenciar a empresa-foco na adoção da inovação.  

 

Embora empresas de diferentes segmentos tenham adotado a inovação e contribuído para a 

redução do custo da tecnologia, este não foi um fator influenciador na decisão da empresa A 

em adotar a tecnologia RFID, mas foi um diferencial em relação aos concorrentes. Para 

Janssen e Mendys-Kamphorst (2007), network externalities podem criar barreiras à entrada de 

uma nova tecnologia, a qual depende do ambiente em que ela é estudada e do tipo de empresa, 

como as passivas, que maximizam o lucro, e aquelas em que a tecnologia é protegida por 

patente. Entretanto, para Viswanathan (2005), a adoção da tecnologia por empresas do mesmo 

segmento não faz com que ambas busquem a aproximação para aumentar a competitividade. 

No caso da empresa A, o elo existente entre o fornecedor ou cliente, conforme estudos 

realizados por Tornatzky e Fleischer (1990), teve uma influência significativa na adoção da 

inovação (item a seguir).  

 

Competitividade:  subfator caracterizado pela existência de fornecedores ou clientes que 

influenciam a empresa-foco na adoção da tecnologia.  

 

O estudo para decisão de adoção da tecnologia RFID surgiu como meio de aprimorar o 

processo de armazenagem, que vinha enfrentando alguns problemas,  já apresentados, 

resultando também da influência dos clientes, que exigiam melhoria da qualidade e redução 

de preço e prazo de entrega. Neste caso, a importância dada pelo cliente favorece a aceitação 

da tecnologia, segundo os estudos de Davenport (1993, p. 16), segundo os quais um processo 

de inovação inicia-se a partir da  compreensão do que o consumidor quer e quem ele é. A 

perspectiva do cliente permite  não somente a construção do projeto, mas também o 

desenvolvimento de uma visão clara das atividades durante e  após a implementação.  

 

De acordo com a pesquisa efetuada e apresentada pela Professional Engineering, o cliente 

direciona a empresa a inovar e a competir. Tal fato, segundo Desouza et al (2008), tornou-se 

essencial para a estratégia de sobrevivência das empresas. A inovação pode surgir por meio da 

interação com os clientes, o que permite: (a) sua identificação e análise, bem como a 

comunicação com eles; (b) sua incorporação ao processo de inovação, por meio da 



 

 

99 

transformação do processo de negócio deles e (c) o incentivo à sua participação na melhoria 

dos produtos e serviços atuais. Isto permite a implementação de conhecimento definido como 

insights, idéias, pensamentos e informações.  

 

Além do objetivo de aprimorar o processo de armazenagem e atender às necessidades dos 

clientes, segundo o questionário aplicado, solicitando que os gestores selecionassem em 

ordem decrescente de importância os subfatores que influenciaram a adoção da tecnologia, o 

primeiro respondente da pesquisa priorizou a redução de custo,  seguida da melhoria de 

qualidade. Em terceiro lugar escolheu a opção de integração da cadeia de suprimento, seguida 

da criação de novo processo, tecnologia nova, melhoria no serviço e, por última atividade de 

exportação.  

 

Ao contrário dos subfatores citados pelo primeiro respondente (redução de custo e melhoria 

da qualidade), o subfator de maior importância para o segundo respondente foi a tecnologia 

nova, pois poderia ajudar a atingir os resultados e aumentar a competitividade, reduzindo os 

custos de armazenagem e beneficiando a empresa, dando-lhe  também uma imagem inovadora 

(early adopter) no mercado. A este subfator, seguiram-se a  criação de novo processo e a 

redução de custo. Tais diferenças talvez estejam relacionadas às diferentes funções de cada 

respondente na empresa. Talvez o segundo tenha priorizado a inovação por estar envolvido 

com novos produtos e negócios.  

 

Reputação das empresas fornecedoras da tecnologia: fornecedores da tecnologia RFID 

com boa imagem no mercado. Este é um fator favorável à adoção da tecnologia, pois reflete a 

imagem pública dos fornecedores no mercado. A empresa, ao adotar a nova tecnologia, sente-

se mais segura, também, pela probabilidade destes fornecedores  permanecerem no mercado 

para dar assistência técnica e prover aprimoramentos. Um dos exemplos citados na literatura  

é o caso do Texas Center, localizada em Arlington, EUA, que se tornou referência graças à 

sua concentração de estudos sobre diferentes tipos de aplicações da tecnologia RFID 

(Armistead, 2007) .  

 

No caso da empresa A, este fator não influenciou positivamente a adoção, por se tratar de 

uma tecnologia nova e porque os fornecedores eram empresas nascentes. A preocupação 

maior foi em relação ao grau de dependência de um único fornecedor, já que não há uma 

grande quantidade de fornecedores. A estratégia da empresa para solucionar este problema foi 
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ingressar em redes de inovação durante o processo de adoção da tecnologia, que será 

discutido mais adiante. O porte e capacidade financeira da empresa A foram elementos 

facilitadores para a superação desta barreira.  

 

Regulamentação governamental: a decisão de adotar ou não a tecnologia pode sofrer 

influência de leis que regulamentam o seu uso.  

 

A questão da regulamentação governamental, citada por Tornatzky e Fleischer (1990), não 

influenciou a empresa no Brasil, uma vez que ela produz apenas para o mercado interno; 

contudo, caso exportasse, isto seria um fator inibidor, em função de adaptações indispensáveis  

quanto a tipo de frequência, técnica e energia, entre outros fatores, em conformidade com as 

determinações do órgão responsável de cada país (Anexo I).  

 

Fator Ambiente interno 

 

Possibilidade de experimentação: as incertezas decorrentes da adoção ou não de qualquer 

inovação podem ser reduzidas com a realização de testes, experimentação ou visualização da 

tecnologia operando.  

 

Em se tratando de uma tecnologia nova, a possibilidade de experimentação ou a visualização 

da mesma em operação foi extremamente relevante para sua adoção pela empresa A. Este 

fator influenciou a empresa positivamente em sua decisão de adotar a tecnologia, reduzindo 

sua percepção dos riscos e aumentando a visibilidade dos potenciais resultados e benefícios a 

serem obtidos, corroborando os estudos realizados por Rogers (1995). Isto significa que a 

experimentação permite que a tecnologia seja testada pela empresas mesmo antes de sua 

adoção definitiva. A decisão de adotar uma nova tecnologia envolve vantagens qualitativas ou 

quantitativas em relação à tecnologia vigente, como afirmam Rogers (1995) e Yamamoto 

(2003): ela precisa ser melhor que a tecnologia existente para que valha a pena suportar os 

riscos da adoção. Como o objetivo da empresa, inicialmente, era adotar a tecnologia apenas na 

manufatura, outros tipos de aplicações que poderiam ser implantadas e beneficiar outras áreas 

da empresa não foram importantes na adoção.  

 

Competência dos colaboradores: a implementação da tecnologia e sua operação exigem 

competência técnica por parte dos indivíduos envolvidos; assim, este elemento torna-se um 
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fator influenciador na decisão de inovação, pois esta dependerá da disponibilidade de recursos 

humanos capacitados para exercerem as atividades. Na fase de desenvolvimento e 

implementação da tecnologia, os resultados poderão ser potencializados, conforme apontaram 

por Bassellier et al (2001, p. 162), que apresentam a relação entre competência e desempenho. 

Para os autores, a competência pode servir como meio de melhorar o desempenho e  como um 

guarda-chuva, usado para cobrir quase tudo que pode afetar direta ou indiretamente o 

desempenho.  

 

Na empresa A, este não foi um fator favorável à decisão de adoção, por se tratar de uma 

tecnologia nova e inexistir uma grande quantidade de mão-de-obra especializada, embora este 

fator tenha sido citado por Rogers (1995), Yamamoto (2003), Taylor e MacAdam (2004), 

Kim (1980), Kimberley e Evanisko (1981), Damanpour (1991), Johannessen et al, Dunphy et 

al (1995) apud Taylor e MacAdam (2004).  

 

É importante ressaltar que a competência necessária não provém apenas da área técnica, mas 

da competência organizacional como um todo, conforme fundamentação teórica de Gordon e 

Tarafdar (2007). Peppard et al (2000) e Peppard e Ward (2004) apud Gordon e Tarafdar 

(2007) definem 26 competências (Quadro 15) consideradas importantes e que influenciam a 

inovação. Observa-se que todas elas também foram relevantes no contexto da adoção da 

tecnologia na empresa pesquisada.     

 
Quadro 15 – Competências influenciadoras na adoção da inovação 

 
Competência Característica 

Estratégica global - Habilidade para identificar o papel da tecnologia na estratégia de negócio. 

- Habilidade para traduzir a estratégia de negócio para a área de sistema de 
informação da empresa. 

 

 

Estratégica tecnológica 
- Habilidade para traduzir a estratégia de negócio na infraestrutura e 
tecnologia para suportar a estratégia. 

Exploratória - Habilidade para maximizar os benefícios obtidos por meio da tecnologia em 
serviços e investimentos. 

Fonte: Autora, adaptado de Gordon e Tarafdar (2007). 

 

Neste caso, a competência estratégica global favorece o entendimento da importância da 

adoção da tecnologia RFID como um impulsionador da maximização dos resultados do 

negócio. A competência estratégica tecnológica (capacidade do gestor em alinhar a estratégia 

tecnológica (RFID) às necessidades da área de tecnologia de informação da empresa, como 
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suporte à integração do sistema e infraestrutura)  torna-se importante nas adaptações 

necessárias ao sistema da empresa para compatibilizar-se com o sistema RFID. Embora o 

foco original esteja direcionado apenas à implementação da tecnologia RFID na manufatura, a 

competência exploratória favorece a identificação de outras aplicações na empresa, capazes 

de produzir melhores resultados. 

 

Além destas, há outras, segundo a literatura (Nambisan (2003) apud Gordon e Tarafdar 

(2007)): conhecimento da gestão de projetos, colaboração e comunicação.  

 

O conhecimento da gestão de projetos é extremamente importante em grandes empresas, em 

vista do volume de idéias desenvolvidas simultaneamente. A habilidade do gestor em decidir 

qual é a melhor é que dará continuidade ao projeto. A colaboração e comunicação tornam-se 

importantes em todo o processo de inovação, desde a fase da decisão de adotar ou não a 

tecnologia até seu desenvolvimento e implementação. Embora o conhecimento da gestão de 

processos não tenha sido abordado com destaque nesta pesquisa,  é extremamente importante, 

uma vez que a tecnologia RFID exige mapeamento e reestruturação de processo. Como 

informa Brassellier (2001), é preciso ter visão do processo para visualizar as atividades 

organizacionais em termos de processo de negócio, cruzado com áreas funcionais, para sua 

adaptação contínua num ambiente turbulento de mudanças.  

  

Outros tipos de aplicação: os benefícios da tecnologia podem ser estendidos às outras áreas 

da empresa, em vista de sua infraestrutura existente. Como seu objetivo inicial era apenas de 

implantar a RFID na área de manufatura, as demais aplicações possíveis não se revestiram de 

relevância; contudo, atualmente, a empresa desenvolve estudos para implantar a tecnologia no 

processo de reciclagem de material. A visão da empresa é futurista, ou seja, dadas as leis 

ambientais, esta seria uma maneira de cumprir o seu papel e de desenvolvê-lo de forma 

sustentável.  

  

 

4.1.1.2 Análise relativa ao objetivo específico 2: barreiras e facilitadores à 

implementação da tecnologia RFID na manufatura 

As barreiras e facilitadores à implementação estão, em muitos casos, relacionados com os 

próprios fatores de decisão sobre adotar-se ou não a nova tecnologia. Por exemplo, o grau de 

integração com a tecnologia existente é, concomitantemente, um fator de influência na 
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decisão da adoção ou não. Quando a empresa decide adotar a tecnologia a despeito de uma 

baixa integração, é porque há outras vantagens. A necessidade de integração torna-se uma 

barreira à implementação, que precisa ser solucionada. 

 

Fator tecnologia 

 

Padronização: devido à existência de diferentes componentes do sistema RFID, o uso de 

padrões pode ser uma barreira à adoção, em função da necessidade de integração dos 

elementos.  

 

Na empresa pesquisada, este fator não gerou problemas ou dificuldades, por fornecer apenas 

para o mercado interno. Entretanto, caso venha a fornecer para o mercado externo, precisará 

efetuar adaptações, conforme o país com o qual venha a se relacionar. A empresa poderia 

beneficiar-se da questão de definição de padrões, caso fosse a primeira empresa a inovar, pois 

poderia estabelecer os padrões para a tecnologia e induzir outras a adotarem-nos, conforme os 

argumentos de Porter (1993). Por outro lado, as empresas podem cooperar para o 

desenvolvimento conjunto de padrões, mas isto depende do cenário em que se encontram. 

Para Wegberg (2004), há três tipos de cenários: (C1) competição pela tecnologia, (C2) padrão 

híbrido e (C3) padronização negociável.  

 

No C1, as empresas inovam substituindo produtos ou serviços existentes, gerando um 

movimento subsequente de outras empresas em busca de melhorias tecnológicas. No C2, 

empresas líderes introduzem inovações e estabelecem atividades cooperativas para o 

desenvolvimento de padrões. No último cenário, as empresas novas que entram no mercado 

introduzem tecnologias com padrões pré-estabelecidos, de acordo com seus produtos. A 

empresa A, em particular, encontrava-se no cenário 2, pois inovou por meio da adoção e 

implementação da tecnologia RFID, participando de redes de cooperação e favorecendo o 

desenvolvimento de padrões. 

 

Segundo a definição de Wegberg (2004), o desenvolvimento de padrões para a tecnologia 

resulta de escolhas e dos cenários em que a empresa se encontra. A Ilustração 25 explica esta 

dinâmica.  
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Ilustração 25 – Desenvolvimento de padrões para tecnologia. 

 

 
Fonte: Autora, adaptado de Wegberg (2004, p.466). 

 

A empresa decide se inovará ou não e, a partir de sua decisão, dependerá da existência de 

outras empresas dispostas a efetua o desenvolvimento, seja de modo cooperativo ou não. Caso 

contrário, seria criado um ambiente competitivo onde cada uma estaria buscando desenvolver 

uma tecnologia, sem preocupação em integrá-la com os elementos existentes no mercado ou 

em desenvolvimento em outras empresas. Já aquelas que decidem não inovar passam a ser 

totalmente dependentes do padrão estabelecido no mercado ou da boa vontade das empresas 

em estabelecer novos padrões.  

 

Compatibilidade / Complexidade: a compatibilidade e a complexidade da tecnologia estão 

relacionadas às barreiras e facilitadores à adoção, como a facilidade de integração entre o 

sistema da empresa e o sistema RFID, a especialidade ocupacional e o treinamento 

profissional daquele que vai operar a tecnologia. A reprogramação ou adaptação dos sistemas 

e as mudanças nos processos de negócios não são tarefas fáceis, baratas e rápidas o suficiente 

para atender as expectativas (SALLES, 2005). 

 

Com o aumento do volume de dados, em consequência da implementação da tecnologia, foi 

necessário customizar o sistema da empresa (MRP - Material Resource Planning, da 

manufatura e ERP - Enterprise Resource Planning) para compatibilizá-lo com o sistema 

RFID e envolver os colaboradores que irão operar a tecnologia. Caso contrário, os resultados 

trariam informações incompatíveis e conflitantes, bem como sistemas variados, difíceis de 

Empresa 
Inova? 

Empresa existente no 
mercado – Atividades 

cooperativas? Sim 

Não 

Cenário 
Híbrido 

Concorrência 
tecnológica 

Negociação Empresa existente no 
mercado – Atividades 

cooperativas? 

Padrão 
estabelecido 

Sim 

Sim 

Não 

Não 
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manter e de interpretação complexa, uma vez que a regulagem de tempo e os processos 

podem ser diferentes (BOWERSOX et al, 2007, p. 195).  

 

Estas foram as atividades envolvidas na adaptação da infraestrutura do sistema da empresa. 

De acordo com Davenport (1993), o sistema de informação pode gerar vantagem competitiva 

e apresentar oportunidades para as empresas, por meio da integração dos dados e melhor uso 

da informação, porém é preciso adaptá-lo e direcioná-lo para os aspectos principais do 

negócio. É importante que os sistemas sejam compatíveis, para que se possa integrar 

hardware, software e infraestrutura de rede (Wegberg, 2004, p. 457). Em vista das 

dificuldades encontradas, muitas empresas estão aprendendo a combinar concorrência e 

cooperação, pois há diferentes empresas para cada tipo de componente do sistema RFID. 

Desta forma, se cada uma procurar aprender a falar a mesma “língua”, a integração será 

facilitada, embora Salles (2005) afirme que a heterogeneidade das plataformas de computação 

não cessará, já que os fabricantes de ferramentas de desenvolvimento, de microprocessadores 

e de computadores continuam investindo na busca de diferenciação de suas arquiteturas 

proprietárias (hardware, sistemas operacionais e ferramentas de desenvolvimento, entre 

outros).  

 

Privacidade: o grande volume de dados armazenados e que trafegam no sistema RFID gera 

receio entre os usuários, que temem o acesso de terceiros não autorizados, o que 

comprometeria a segurança da informação. A informação é mais do que um conjunto de 

dados. Transformar esses dados em informação é como transformar algo com pouco 

significado em um recurso de valor para as empresas. Por isso mesmo, a informação deve ser 

acessada e utilizada exclusivamente pelos que a necessitam para realizar suas atividades 

profissionais na organização; para tanto, deve existir uma autorização prévia (FONTES, 

2006).  

 

Apesar do volume maior de dados, a questão de segurança não constituiu uma barreira para 

empresa, pelo fato de dispor de uma área de TI bastante desenvolvida e por ter realizado 

customizações com o auxílio de outras empresas especializadas. Não obstante, para o 

primeiro entrevistado, é importante destacar que a adoção da tecnologia RFID exige uma 

revisão de processos; a interoperabilidade e a falta de contato visual podem constituir desafios 

e a empresa precisa estar preparada para coletar uma grande quantidade de dados e armazená-

los com segurança. 
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Fator ambiente interno 

 

Particularidades: compreendem as dificuldades encontradas na seleção e implementação de 

componentes do sistema RFID (antena, tag, leitor e middleware) em diferentes ambientes. 

Esses problemas foram solucionados por meio de testes realizados com todos os tipos de 

componentes, fornecido por diferentes fornecedores, até a seleção ou desenvolvimento do 

ideal. Segue, no Quadro 16, o resumo das dificuldades encontradas na implementação de cada 

componente na empresa A. 

 

A identificação do melhor componente para uso no ambiente específico da empresa 

beneficiou-se da participação da empresa em uma rede. Segundo estudos de Uzzi (1997, p. 

238), apud Mohannak (2007), os integrantes desta reconhecem que são interdependentes e 

incapazes de agir isoladamente, mas que, trabalhando juntos, podem resolver os problemas.  

 
Quadro 16 – Dificuldades encontradas na implementação dos componentes do sistema RFID. 

 

Componente Características 
Antena Dificuldade em posicionar a antena na área de manufatura, portal de entrada e saída 

para armazenamento, entre outros, de modo que não seja afetada por interferências de 
elementos do ambiente.  

Tag Dificuldade em identificar o melhor posicionamento do tag no produto para melhor 
leitura. 

Leitor Leituras imprecisas em vista das interferências oriundas de outros tags e do próprio 
ambiente. 

Middleware Compatibilidade, tamanho e capacidade de armazenamento. 
 

 

Conforme citado na fundamentação teórica sobre a tecnologia RFID, foram encontradas 

dificuldades na identificação do local adequado para posicionar a antena dentro da área de 

manufatura, o mesmo tendo ocorrido com o tag no produto. Por tratar-se de uma empresa de 

produtos eletrônicos, há diversos elementos metálicos no próprio produto, assim como em 

outros elementos da área de manufatura e de estoque, que podem interferir na leitura das 

ondas de rádio. Além disso, encontrou-se certa dificuldade em identificar se o problema de 

leitura decorria do tipo de leitor que a empresa estava utilizando, se o tag de um produto 

estava interferindo na leitura de outro e se havia compatibilidade entre os sistemas. É 

importante ressaltar que os mesmos elementos podem  comportar-se de modos diferentes em 

ambientes diferentes, pois os elementos interferentes podem ser outros.  
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Fator rede de inovação 

 

Utilização de redes como facilitador na implementação da tecnologia: a rede atua como 

um fator facilitador na redução de incertezas sendo, consequentemente, um fator que motiva a 

adoção e beneficia a implementação da tecnologia RFID (Ilustração 26).  

 
Ilustração 26 – Rede de inovação como um facilitador no processo de adoção de inovação. 

 
 

A rede pode agrupar empresas concorrentes, fornecedores e órgãos de apoio, como centros de 

pesquisa ou instituições de formação (MARTEL; VIEIRA, 2008). Há diversas dúvidas, 

conforme citado por Frambach e Schillewaert (1999), relacionadas aos benefícios e resultados 

que podem ser alcançados com a adoção da inovação, mas que não são claramente visíveis. 

Isto fez com que a empresa A, visando à cooperação tecnológica entre os integrantes, 

participasse da rede com o intuito de reduzir riscos com relação aos fatores de caráter 

tecnológico. Mohannak (2007), citado anteriormente, corrobora este estudo ao afirmar que a 

cooperação em rede melhora a eficiência “dinâmica” ou a capacidade de inovação por meio 

da redução de incertezas, compartilhamento de informações, visibilidade e estabelecimento do 

foco do relacionamento na construção de competências organizacionais. Além destes 

elementos, Chang et al (2009) colaboram com estudos que indicam que o sucesso das 

empresas parece ser um fator resultante do correto balanceamento entre recursos internos e 

externos a partir da inter-relação em redes de inovação. 

 

A colaboração entre os integrantes, o alinhamento dos objetivos e a integração de informações 

proporcionam desempenho e vantagem competitiva maiores do que a empresa A conquistaria 

individualmente. Como afirma Pires (2007, p. 111), a integração entre os parceiros da rede 

permite uma entrada mais fácil em novos mercados e um acesso mais rápido e barato a novas 

tecnologias e inovações, além da redução do custo de informação e melhoria da efetividade. 

Rede de 
inovação 

Redução 
de 

incertezas 

Motivador Facilitador 
Adoção e 

implementação 
da inovação 
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A rede de inovação na empresa A foi formada por nove tipos de parceiros com diferentes 

competências para participarem do processo de implementação da tecnologia RFID, incluindo 

empresas especializadas em manufatura,  logística,  fornecimento de chips,  fornecimento de 

etiquetas inteligentes,  fornecimento de leitoras de RFID,  fornecimento de sistemas de 

controle de RFID,  fornecimento de recursos de gerenciamento de projeto e  fornecimento de 

análises estatísticas em RFID, bem como  institutos de pesquisa  em diferentes países. 

Abaixo, o papel de cada integrante da rede: 

 

a) A manufatura, no Brasil, foi responsável por atividades relacionadas à manufatura, 

distribuição e re-trabalho dos produtos;  

 

b) A logística, no Brasil, foi responsável pelo armazenamento e distribuição dos produtos; 

 

c) O provedor de chips, na Holanda, foi responsável pelo desenvolvimento de chips de 

acordo com a necessidade da empresa; 

 

d) Os provedores de etiquetas inteligentes, na Finlândia e EUA, foram responsáveis pelo 

desenvolvimento da antena e etiqueta; 

 

e) O provedor de leitoras de RFID, nos EUA, foi responsável pela adequação e melhoria da 

leitora para trabalhar com a etiqueta inteligente; 

 

f) Os provedores de sistemas de controle RFID – Middleware, nos EUA e Índia, foram 

responsáveis pelo desenvolvimento de sistema especializado para controle de sistema 

RFID e integração com sistemas legados; 

 

g) O provedor de recursos de gerenciamento de projeto, no Brasil, foi responsável por parte 

do gerenciamento do projeto; 

 

h) O provedor de análises estatísticas em RFID, nos EUA, foi responsável pela análise dos 

dados RFID, contribuindo com a geração de informações de visibilidade da cadeia de 

suprimentos para tomada de decisões; 

 



 

 

109

i) O instituto de pesquisa, no Brasil, foi responsável por pesquisas específicas sobre a 

tecnologia e elaboração de testes prévios para implementação. 

 

Na escolha dos parceiros, foi necessário identificar os fatores relevantes para o sucesso da 

rede, como serem (a)  parceiros participantes do EPC Global, o que lhes permite compreender 

melhor as necessidades do negócio no que diz respeito à implementação, bem como 

influenciar o desenvolvimento e progresso desta, por meio da integração técnica; (b) parceiros 

de outros parceiros de RFID; (c) parceiros possuidores de equipamento industrial robusto; (d) 

parceiros envolvidos em outros projetos pilotos e capazes de, claramente, apresentá-los como 

estudo de caso; (e) parceiros capazes de efetuar validações e verificações sem a intervenção 

do usuário; (f) parceiros que apresentam serviços profissionais formais; (g) parceiros que 

disponham de consultores para treinar, integrar e implantar a tecnologia; (h) parceiros que 

apresentam equipamentos de fácil integração ao software da cadeia de fornecimento e outros 

programas da empresa; e (i) outros tipos de parceiros, conforme sugestões de diversos 

consultores técnicos.  

 

A formação de grupo multifuncional evolvendo várias unidades da empresa no mundo para a 

realização do projeto de adoção do RFID pela empresa no Brasil também foi essencial para o 

sucesso da implementação da nova tecnologia.  

 

 

4.1.2 Resultados obtidos na empresa A 

Com a adoção da tecnologia RFID, a empresa A obteve diversos benefícios na manufatura 

e no estoque. Conforme citado anteriormente por Rogers (1995) e Yamamoto (2003), a 

vantagem relativa de uma tecnologia é percebida quando esta é melhor do que aquela 

existente.  

 

Conforme apontam Zhang et al (2006), o uso de tecnologias avançadas na manufatura agiliza 

a empresa com respeito às mudanças do mercado e gera uma melhoria do desempenho da 

produção. Entre elas, a tecnologia RFID, que substitui o código de barras, é um meio eficaz 

de planejamento e controle na manufatura (ADLER, 1988; BOYER et al, 1996; 

CUNNINGHAM, 1996; LEI e GOLDHAR, 1991; MEREDITH, 1987; SARAPH e 

SEBASTIAN apud ZHANG et al, 2006).  
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Fazer uso da tecnologia avançada ou high-tech significa ampliar as mais recentes descobertas 

científicas ou da engenharia ao projeto de processos de manufatura. Entre as estratégias de 

negócio e de operações que possibilitam a captação de fatias de mercados e a melhoria do 

desempenho organizacional estão a adoção e desenvolvimento de novas tecnologias de 

manufatura e implementação de tecnologias comprovadas.  

 

A empresa A obteve vantagens qualitativas e quantitativas que superaram os riscos da 

adoção; seus resultados foram convergentes com os estudos de Gaither e Frazier (2005). Na 

manufatura, observou-se: 

 

- Redução do tempo de manufatura por meio da identificação de gargalos; 

- Melhoria da eficiência dos processos; 

- Aumento da visibilidade do processo produtivo; 

- Melhoria da confiabilidade dos dados do processo produtivo; 

- Controle total do volume de produção.  

 

Tais resultados possibilitam atender às necessidades, já citadas, dos clientes: melhoria da 

qualidade, bem como redução de preço e prazo de entrega. Segundo Slack (1993), a 

competitividade pode ser estabelecida por meio do vínculo direto entre a manufatura e o 

mercado. Desta forma, a competitividade poderá decorrer da apreciação das necessidades dos 

clientes. 

  

A imprecisão dos dados gera planejamentos e tomadas de decisões errados na manufatura, 

acarretando excesso de estoque, falta de estoque, não cumprimento das datas de entrega e 

imprecisões no custeio das tarefas (CHASE et al, 2006). A confiabilidade do fornecimento 

entre os estágios do processo ficará comprometida (SLACK, 1993, p. 31). 

 

A melhoria da visibilidade do processo produtivo permitiu identificar qual produto levou mais 

tempo de produção por linha (Ilustração 27). As barras verticais simbolizam os diferentes 

produtos manufaturados por linha de produção (10A, 10B, 11, 12, 4, 5, 8 e 8B).  
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Ilustração 27 – Tempo de produção de produtos por linha de produção. 

 

 
Fonte: Empresa A. 

 

Além destes, há outros benefícios internos que a empresa pode obter com a redução do tempo 

de manufatura. Por exemplo, Slack (1993, p. 55) cita previsões melhores, redução de despesas 

indiretas, redução de material em processo, identificação de problemas e proteção contra 

eventuais atrasos.  

 

 No controle de estoque os benefícios foram: 

 

- Melhoria no levantamento e controle de inventário; 

- Melhoria na qualidade decorrente do menor tempo do produto no estoque; 

- Melhor distribuição dos produtos na cadeia de suprimentos; 

- Fácil identificação de produtos caso haja necessidade de re-trabalho.  

 

A melhoria do levantamento de inventário e a menor quantidade de produto acabado no 

estoque fazem com que a empresa eleve a sua lucratividade, graças  ao grau de importância do 

Linha  

Tempo 
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inventário como um centro de custo. Desta forma, qualquer redução de alguns pontos 

percentuais afeta os resultados (BOWERSOX, 2007, p. 241).  

 

Os estoques consomem investimento da mesma forma como a compra de uma máquina. O 

capital investido não se encontra disponível para outros ativos. Isto significa, portanto,   que 

eles representam uma saída dos fluxos de caixa de uma empresa (RITZMAN; KRAJEWSKI, 

2005).  

 

Os problemas oriundos do processo de armazenagem foram solucionados, principalmente 

aqueles relativos aos erros de digitação citados anteriormente, que passaram a dispensar a 

intervenção manual. Ademais, os tags que substituíram os códigos de barras revelaram-se 

mais duráveis  e representaram uma solução para o problema das  rasuras.  

 

A dificuldade em localizar lotes por dígitos tornou-se independente da complexa seleção 

visual, reduzindo erros e tempo de trabalho. A precisão dos registros é fundamental para o 

controle de estoques, afetando as operações diárias, uma vez que estoques precisam ser 

contados, pagos, empregados em operações, usados para satisfazer clientes e gerenciados. A 

tecnologia, conforme aponta Bowersox (2007), tem influenciado quase todas as áreas de 

operações e armazenagem, além de criar  formas novas e melhores  de realizar-se a estocagem 

e o manuseio. Ademais, facilita a flexibilidade das empresas, ajudando-as a reagir 

rapidamente às novas exigências dos clientes. As vantagens da tecnologia RFID que foram 

identificadas em relação ao código de barras são: 

 

- O registro automático de cada lote pronto, ao invés da intervenção manual com risco de erro; 

- Fácil identificação e localização no estoque de um modelo específico pedido pelo cliente; 

- Fácil identificação do produto estocado em lugar errado; 

- Fácil identificação e localização de caixas estocadas há mais tempo no estoque; 

- Uso dos tags em centros de distribuição da empresa e dos distribuidores; 

 

Tais vantagens possibilitaram melhoria da cadeia de suprimentos na manufatura (Ilustração 

28): 
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Ilustração 28 – Cadeia de suprimentos na manufatura. 

 

 
Fonte: Adaptado de Gaither e Frazier (2005, p. 429). 

 

A participação dos diferentes integrantes na rede de inovação possibilitou o alcance mais 

preciso de resultados satisfatórios, que permitem reduzir os riscos, conforme citam os estudos 

de Mohannak (2007), Kaghan e Bowker (2001) apud Ponçano (2007) e Mothe e Link (2002). 

A participação em uma rede oferece à empresa diversas vantagens estratégicas, segundo com 

Martel (2008, p. 177):  

 

- Economia de escala e de escopo – A empresa A re-alocou quantidade menor de recursos, 

graças à competência específica de cada participante da rede.  

 

- Reação mais rápida face às mudanças, o que permite economia de tempo e maior 

flexibilidade. 

 

- Rápida aquisição de novas competências nas áreas  que a empresa domina pouco ou nada. 

- Registro automático 
de cada lote pronto. 

- Registro automático 
de cada lote pronto; 
- Fácil identificação e 
localização no 
estoque; 
- Fácil identificação e 
localização de caixas 
estocadas há mais 
tempo no estoque. 

- Uso dos tags 
em centros de 
distribuição da 
empresa, 
distribuidores e 
na cadeia do 
cliente. 
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- Redução de riscos associados a projetos – Riscos financeiros, humanos e relacionados à 

tecnologia. 

 

- Facilitação da conquista de novos mercados – Como muitos parceiros são de países 

diferentes, apresentam o potencial de facilitar a entrada em novos mercados. 

 

- Um peso menor na estrutura interna na empresa – O sucesso da tomada de decisão de 

adoção e implementação da tecnologia deixa de depender exclusivamente de apenas uma 

ou poucas áreas da empresa. 

 

Na escolha dos parceiros, o emprego do critério de participação no EPC Global acarretou uma 

melhor compreensão das necessidades do negócio na implementação e influenciou o 

desenvolvimento e progresso desta, por meio da integração técnica. Cabe apontar que os 

estudos de Pires (2007) fortalecem estes resultados: o autor  afirma que as relações de 

parcerias só fazem sentido se forem precedidas de um cuidadoso trabalho de seleção da base 

de fornecedores ou clientes.  

 

Os parceiros de outros parceiros de RFID com equipamento industrial robusto possibilitaram 

aos interessados na implementação visualizarem a tecnologia em operação. Entre eles, aqueles 

que estão envolvidos em outros projetos pilotos favoreceram a adoção, tornando-se modelos 

de estudo de caso. Além destes, os integrantes da rede que apresentam serviços profissionais 

formais contribuíram com o fornecimento de consultores para o treinamento, integração e 

implementação da tecnologia. Os riscos da adoção em relação ao aspecto experimentação e 

problemas quanto à escolha e funcionamento dos componentes do sistema RFID foram 

compartilhados entres os parceiros da rede, de forma a buscar-se a  melhor solução para o 

negócio. Após a participação em rede, os integrantes desenvolveram novas competências, isto 

é, a capacidade de combinação e mobilização adequada dos recursos desenvolvidos (RUAS et 

al, 2005). Como afirmam Kambil et al (2000) apud Ruas et al (2005, 28), “As organizações 

que pretendem favorecer seus processos precisam focalizar  a construção de competências, 

baseadas na organização e no mercado [...]”. Houve melhoria no desempenho das empresas 

envolvidas por meio do compartilhamento e difusão de conhecimentos, habilidades e 

capacidades, em conformidade com a fundamentação teórica de Pires (2007, p. 258).  
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Para Poulin et al (1994) apud Martel (2008), a rede de inovação permite que as empresas 

ampliem suas ações além de suas atividades internas, coordenando-as em sinergia junto às 

atividades externas.  

 

Além dos benefícios decorrentes do compartilhamento de conhecimento e expertise, a rede 

permitiu, também, que os participantes enxergassem melhor o papel de sua empresa no 

contexto tecnológico. Isto levou uma das empresas, no caso a de middleware, a abandonar o 

segmento, segundo seu gerente de planejamento e desenvolvimento de novos negócios, pois a 

firma descobriu que  deixaria de existir no longo prazo. Apesar da busca pela integração dos 

dados, as empresas procuram soluções locais, ao invés de sistemas que integram grande 

volume de dados na cadeia de valor, pois isto seria inviável não  apenas economicamente, mas 

também operacionalmente.  

 

 

4.2 Casos complementares 

 

A seguir, serão apresentados os três casos complementares (B, C e D), mostrando como os 

resultados obtidos complementam ou divergem do caso A. 

 

A segunda empresa pesquisada, localizada no Brasil, denominada B, é uma multinacional 

de grande porte, estabelecida na região Sudeste e fabricante de veículos utilitários; seu 

faturamento anual é superior a US$ 1 bilhão. Possui três linhas de produção, capacidade diária 

de fabricação de 100 unidades e já produziu mais de 100 mil unidades em 10 anos de 

existência. Além de clientes no mercado nacional, exporta para Argentina e África do Sul. A 

perspectiva da empresa é aumentar o volume de produção e fabricar maior quantidade de 

modelos no Brasil para exportação, devido aos benefícios tarifários para região do Mercosul e 

do acordo com o México. A empresa utiliza a tecnologia RFID há menos de 2 anos em 

apontamentos de produção, com tag do tipo passivo e frequência UHF na faixa de 13,56 

MHz. A escolha da unidade do Brasil para adoção da tecnologia foi uma decisão tomada 

independentemente da matriz. Segundo o entrevistado, a filial tem autonomia para tomada de 

decisão.   

O levantamento de dados e informações foi realizado por meio da aplicação de questionário e 

entrevista com o gerente de planejamento logístico, responsável pelas atividades do processo 
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de adoção e implementação da tecnologia RFID na empresa. Além do departamento de 

planejamento logístico, participou o departamento de tecnologia de informação.  

 

A opção por entrevistar apenas um indivíduo nesta empresa decorreu do fato do mesmo ter 

sido o divulgador da tecnologia internamente e de ser um dos responsáveis pelo processo 

de adoção, além de outros fatores relacionados a tempo e disposição de outros participarem 

da pesquisa. O entrevistado teve contato inicial com a tecnologia em uma feira de negócios 

para soluções em logística, o que lhe despertou o interesse e o levou a contatar os 

fornecedores e seus superiores para divulgação da tecnologia.  

 

Por se tratar de fatores que envolvem questões técnicas quanto à melhoria dos processos na 

área de produção, delegou-se ao entrevistado  a decisão de adotar ou não a tecnologia, já 

que o valor a ser investido não foi considerado alto o suficiente para exigir o   

envolvimento de outros gestores. É preciso salientar que o papel da área de tecnologia de 

informação, neste caso, foi de dar suporte às necessidades de compatibilização do sistema da 

empresa com o sistema RFID.  

 

A terceira empresa, denominada C, localizada nos EUA, é uma empresa de grande porte do 

segmento de bens de consumo, fabricante de produtos de higiene pessoal e com faturamento 

superior a US$ 15 bilhões em 2008. Possui mais de 30 afiliadas distribuídas por  outros países 

e seus produtos são comercializados em mais de 150 países. A empresa vende  mais de 1 

bilhão de unidades de produto ao redor do mundo, diariamente. A unidade pesquisada não 

exporta produtos e a tecnologia RFID encontra-se em uso há mais de 5 anos. A frequência 

utilizada é UHF, na faixa de 915 MHz, e os tags são do tipo passivo.   

 

O entrevistado é um engenheiro-pesquisador com conhecimentos técnicos de radiofrequência; 

atua na área de P&D, sendo responsável pelo planejamento e desenvolvimento de meios para 

melhorar o uso da tecnologia. Ademais, participou de todo o processo de adoção da 

tecnologia RFID. Dada a dificuldade de contato com outros indivíduos da empresa para 

levantamento de dados e informações, o critério de escolha do participante desta pesquisa 

consistiu em entrevistar a(s) pessoa(s) que o colaborador do RFID Journal apresentasse. 

Contudo, é preciso ressaltar a importância e necessidade de aprofundamento do estudo, com a 

participação de outros funcionários  de nível estratégico na empresa.  
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Segundo o respondente, os departamentos envolvidos no processo de adoção da tecnologia 

foram os de produção, engenharia, tecnologia de informação e P&D. Todos os departamentos 

têm responsabilidades e especialidades, por isso foi escolhido um responsável de cada área 

para apoiar e participar do processo.  

 

A quarta e última empresa pesquisada, denominada D, localiza-se nos EUA; trata-se de 

uma  multinacional de grande porte, do segmento de bens de consumo, fabricante de produtos 

agrícolas, como sementes e herbicidas. Possui centros de desenvolvimento e treinamento, 

sendo que seu faturamento anual é superior a US$ 1 bilhão. Atualmente, possui mais de 65 

afiliadas ao redor do mundo e milhares de clientes. A empresa desenvolve meios que ajudam 

os agricultores a aumentar a eficiência e sustentabilidade de sua produção. A tecnologia RFID 

encontra-se em uso há menos de 1 ano, sendo empregada no rastreamento do processo de 

levantamento de inventário de sementes de milho. A frequência utilizada é a de 915 MHz, na 

faixa UHF, e os tags empregados são do tipo passivo.  

 

O entrevistado é diretor de análise e otimização da cadeia de suprimento global da empresa, 

ocupando uma função estratégica no que tange à  tomada de decisões na empresa, 

principalmente as que envolvem introdução de novas tecnologias, como suporte à melhoria da 

cadeia de suprimentos.  

 

Nesta empresa, os departamentos envolvidos no processo de adoção da tecnologia são os de 

produção, suprimentos, tecnologia de informação e engenharia. As áreas de produção e 

engenharia foram responsáveis pelo estudo, análise e re-estruturação do processo de 

produção, a de tecnologia de informação, pelo estudo de compatibilização dos sistemas da 

empresa com o sistema RFID e a de suprimentos, pela inter-relação empresa, fornecedores e 

clientes. A opção por entrevistar apenas um indivíduo nesta empresa reitera a da 

empresa anterior; neste caso, porém, o colaborador é um dos responsáveis diretos pela 

decisão de adoção da tecnologia, no nível estratégico.  

 

 

4.2.1 Análise dos resultados das empresas B, C e D 

No Quadro 14, de forma similar à do Quadro 13 relativo à  empresa A, assinalou-se com X os 

fatores que influenciaram ou favoreceram a decisão de adoção da tecnologia RFID nas 

empresas B, C e D. Nota-se que não há análise dos fatores que concernem o cumprimento do 
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objetivo específico 2, pois este foi apenas abordado em maior profundidade no estudo de caso 

principal (empresa A).  

 

 

4.2.1.1 Análise relativa ao objetivo específico 1: decisão sobre adotar ou 

não a tecnologia RFID e resultados 

Ambiente externo 

Network externalities: define o número de empresas no mercado que já adotaram a 

tecnologia. Podem ser do mesmo segmento da empresa-foco (que pode vir adotar a inovação) 

ou não. 

 

Na empresa B, o fato de outras empresas terem adotado a RFID não influenciou a decisão de 

inovar. O contato inicial com a tecnologia deu-se por intermédio do gerente de planejamento 

logístico, que observou seu funcionamento no sistema Sem-parar (controle de pagamento em 

pedágios) e identificou a possibilidade de aprimorar os processos de sua empresa com a 

tecnologia. A partir daí, o procurou empresas fornecedoras para conhecer melhor os 

benefícios. Isto confirma os estudos de Tabak e Barr (1996) e Damanpour e Schneider (2006) 

apud Taylor e McAdam (2004) quanto à influência do gestor na tomada da decisão de adoção 

da inovação. Isto também converge com os estudos da literatura que discutem  a decisão de 

adoção individual. Neste contexto, o perfil do indivíduo tomador de decisão (experiência 

profissional, conhecimento, cultura e idade, entre outros) pode influenciar a decisão de adotar 

ou não a tecnologia.  

  

No caso da empresa C, outras empresas concorrentes que já haviam adotado a tecnologia não 

influenciaram a empresa na decisão de adoção, conforme afirmam Rogers (1995), Frambach e 

Schillewaert (1999) e Yamamoto (2003), mas influenciaram  a escolha do padrão dos 

componentes do sistema RFID. Neste caso, segundo análise baseada em cenários, citados 

anteriormente em estudos de Wegberg (2004), a empresa C introduziu uma tecnologia com 

padrões pré-estabelecidos. Isto poderia ser um fator desfavorável à adoção. 

 

Por último, no caso da empresa D, outras empresas, fornecedores ou clientes não 

influenciaram a adoção da tecnologia RFID, como no caso da empresa A e C. Segundo o 

diretor de análise e otimização da cadeia global da empresa, o interesse em estudar a 

tecnologia para adoção decorreu da busca de reduções de custos logísticos de armazenamento 
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e estoque e de integração da cadeia de valor. A decisão de adoção foi tomada individualmente 

pelo gestor, assim como na empresa B. 

 

Competitividade: define a influência dos fornecedores ou clientes na adoção da inovação 

pela empresa-foco. 

 

A empresa B não foi influenciada pelos fornecedores ou clientes na adoção da tecnologia 

RFID, como citado anteriormente, mas houve outros fatores envolvidos na decisão de adoção. 

Segundo o questionário aplicado, o primeiro fator foi o fato de  ser uma tecnologia nova, pois 

poderia gerar vantagem competitiva, de acordo com Porter (1991), o qual enfatiza que a 

inovação tecnológica apresenta vantagem competitiva se apresentar papel significativo na 

determinação do custo relativo e na diferenciação. Em segundo lugar, veio a busca pela 

redução de custos, seguida da criação de novo processo, melhoria da qualidade, melhoria do 

serviço e  integração na cadeia de valor.  

 

No caso da empresa C, os clientes influenciaram a adoção da tecnologia RFID, pois estavam 

em processo de implementação e passaram a exigi-la de seus fornecedores. Isto sugere que os 

clientes potenciais podem facilitar a aceitação da tecnologia no mercado. Na época, apesar da 

influência dos clientes, eles não estavam preparados e tampouco tinham pleno conhecimento 

da tecnologia, assim como seus parceiros e fornecedores. Segundo o respondente, todos se 

encontravam em um processo de aprendizagem.  

 

No caso da empresa D, fornecedores e clientes não influenciaram a adoção da tecnologia, 

pelos mesmos motivos mencionados no item anterior (network externalities). 

 

Reputação das empresas fornecedoras da tecnologia: imagem que as empresas 

fornecedoras da tecnologia têm no mercado.  

Por se tratar de uma tecnologia nova, assim como ocorreu com a empresa A, o gestor da 

empresa B não dispunha de parâmetros e informações para avaliar os fornecedores e foi 

necessário que estes mesmos apresentassem testes práticos na linha de produção da empresa. 

Neste contexto, favoreceram a negociação o porte da empresa  e a possibilidade de 

realização de testes, fato que apresenta convergência com os estudos de Kimberley e 

Evanisko (1981), Dewar e Dutton (1986), Damanpour (1992), Stock et al (1996), 

Subramanian e Nilakanta (1996), Kessler e Chakrabarti (1996) apud Taylor e McAdam 
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(2004), além de Tornatzky e Fleischer (1990) e Pagnani (1989), que afirmam que o porte da 

empresa, especialmente se for grande,  confere a ela  uma posição dominante na negociação, 

pois todos os fornecedores se dispõem a participar do projeto de forma colaborativa, mesmo 

sem a certeza de que a empresa adotará a tecnologia,  em função do status que adquirirão se o 

projeto se concretizar. Seus produtos foram testados para verificar quais  se adaptavam 

melhor ao ambiente da empresa.  

  

O critério para escolha de fornecedores, na empresa C, foi baseado naqueles capazes de 

disponibilizar testes, como no caso da empresa A e B, para provar que a solução poderia 

funcionar no ambiente específico da empresa. Sendo assim, todos os hardwares foram 

testados no laboratório de desenvolvimento da empresa para verificar sua compatibilidade 

com o sistema vigente. Foram utilizados métodos de testes padrão para verificar a 

consistência e avaliar o hardware. Foi perceptível a influência do porte da empresa com 

relação à questão de negociação por melhores preços, mas não à questão da reputação.  

 

A reputação das empresas fornecedoras foi importante para a empresa D. Apesar de serem 

firmas nascentes, o gestor levou em consideração aquelas que já forneciam para outras 

companhias conhecidas, o que as transformou em empresas-referência e lhes deu 

credibilidade. 

 

Regulamentação governamental: define a existência de leis que regulamentam o uso da 

tecnologia RFID.  

 

Estas leis não influenciaram a empresa B, C e D, como elas produziam apenas para o 

mercado nacional. Caso houvesse necessidade de exportar os seus produtos, este teria sido  

um fator influenciador, que exigiria adaptações país a país, como no caso da empresa A. 

 

Ambiente interno 

 

Possibilidade de experimentação: visualizar a tecnologia em operação ou a possibilidade de 

testá-la antes da tomada de decisão de adotá-la ou não.  

 Na empresa D, a realização de testes na etapa inicial foi fundamental para a decisão de 

adoção da tecnologia. Era necessário que as empresas apresentassem a tecnologia em 

operação em diferentes ambientes (neste caso, em outras empresas), em especial no setor de 



 

 

121

empacotamento, onde a mesma seria implantada. Isto favorece a decisão de adotar a 

tecnologia, pois permite à firma que está considerando adotá-la desenvolver mais confiança 

na solução e visualizar os benefícios que se pode obter com a inovação.  

 

Competência dos colaboradores: define a capacitação técnica para operar a tecnologia.  

 

Apesar do reconhecimento da importância de se identificar a existência de competências 

técnicas em recursos humanos para o estudo de adoção e implementação da tecnologia, neste 

grupo de empresas (B, C e D) isto não foi um fator influenciador, embora seja um dos 

critérios primários a serem considerados na fase de avaliação do investimento tecnológico 

para adoção e implementação da tecnologia (SLACK, 1993, p. 131). Entretanto, todas as 

empresas fornecedoras ou de clientes não tinham recursos humanos tecnicamente experientes 

para operar a tecnologia, pois todas se encontravam em fase de aprendizado.  

 

Outros tipos de aplicação: define a existência de outros tipos de possíveis aplicações da 

tecnologia, em  ambientes diferentes da empresa. 

 

A existência de diferentes aplicações para outras áreas da empresa não influiu na decisão de 

adoção da tecnologia RFID nas empresas B, C e D, talvez porque os gestores tinham em 

mente, desde a fase preliminar, a área específica de interesse para adoção. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Para se manterem no mercado, as empresas incansavelmente buscam formas de gerar 

vantagens competitivas. A inovação tecnológica torna-se um meio viável para as firmas que 

buscam diferenciação frente às outras no mercado, mas avaliá-la é extremamente trabalhoso, 

em vista da dificuldade de identificação dos fatores envolvidos neste contexto.  

 

Esta tese, dentre outras já desenvolvidas,  mediante uma análise crítica, fundamentada na 

revisão bibliográfica e verificação experimental, propõe-se a auxiliar os gestores na decisão 

de adoção de inovação, em especial da tecnologia RFID, por meio de um modelo que 

apresenta os fatores a serem considerados na decisão de adoção. Ademais, a tese apresenta e 

discute as barreiras e facilitadores para a implementação da nova tecnologia na manufatura.  

 

O enfoque metodológico e analítico  baseou-se na área de estudos de gestão tecnológica, 

envolvendo conceitos sobre inovação, adoção e redes, com  apoio teórico sobre manufatura e 

tecnologia RFID.  

 

Para um melhor entendimento dos resultados deste estudo, segue uma discussão sobre o 

modelo conceitual utilizado, resultados segundo o perfil dos entrevistados, limitações da 

pesquisa e proposta para estudos futuros.  

 

 

5.1 Modelo conceitual 

  

O modelo conceitual proposto permitiu a realização de um estudo envolvendo a decisão de 

adotar uma inovação, em particular a tecnologia RFID, apresentando contribuições à literatura 

pesquisada.  

 

As incertezas decorrentes de qualquer projeto de inovação podem ser minimizadas por meio 

de um estudo dirigido, que permita ao gestor visualizar de forma sistêmica os fatores 

envolvidos. Conforme apresentado no Manual de Oslo (1997, p. 38), a incerteza pode levar as 

empresas a hesitarem em implantar mudanças significativas quando encontram um ambiente 

volátil, que aumenta as pressões para a introdução de novos produtos, busca de novos 
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mercados e introdução de novas tecnologias, práticas e métodos organizacionais em seus 

processos de produção. Neste contexto, o modelo conceitual proposto contribui, auxiliando o 

gestor a identificar os fatores que influenciam ou não a adoção da inovação e a identificar as 

barreiras e facilitadores à implementação, minimizando os riscos e incertezas da adoção. 

Como cita Pedro (2003), o sucesso de uma inovação requer a sistematização de um conjunto 

de conhecimentos, técnicas e princípios, mas para isto é preciso identificar os fatores 

envolvidos, a fim de que os mesmos sejam aplicados.  

 

O modelo conceitual mostra-se adequado e permite um melhor direcionamento para os 

gestores tomarem a decisão de adotar ou não uma inovação, em vista do estudo em 

profundidade de fatores e subfatores que podem implicar na maximização dos resultados da 

empresa. Uma das dificuldades da gestão da inovação, já apresentada por Yamamoto (2003), 

é a hesitação em investir em tecnologia. Isto implica em falta de conhecimento dos benefícios 

que se pode alcançar com a adoção da tecnologia e dificuldade em visualizar o cenário, 

envolvendo diferentes fatores.   

 

Na aplicação do modelo conceitual para o fator ambiente externo, nota-se que a influência  

dos clientes na decisão de adoção surgiu apenas quando os mesmos já haviam implantado a 

tecnologia em suas firmas, passando a  exigir sua adoção pela empresa fornecedora, no caso 

da empresa C, diferentemente do que ocorreu com a empresa A, na qual a tecnologia serviu 

como um meio de aprimorar e atender as exigência do cliente quanto a melhoria da qualidade, 

redução de preço e prazo de entrega (ROGERS, 1995; FRAMBACH; SCHILLEWAERT, 

1999; TORNATZKY; FLEISCHER, 1990).  

 

A tecnologia RFID serve como um meio de melhorar e trazer benefícios para a empresa, mas 

não é essencial neste grupo de companhias, por não estar totalmente difundida ainda. De 

forma análoga, a reputação das empresas fornecedoras não foi relevante, porque a maioria 

eram empresas nascentes. 

 

As empresas que já adotaram a tecnologia, sejam do mesmo segmento ou não, influenciaram  

a escolha dos padrões dos componentes do sistema RFID a serem utilizados, uma vez que 

foram as primeiras a adotarem a tecnologia e estabeleceram os padrões. Tratando-se de uma 

tecnologia nova, a competitividade entre os concorrentes ainda não é relevante. As empresas 

encontram-se em fase de aprendizagem.   
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Apesar do grau de confiabilidade aumentar quando se realizam negócios com empresas 

estabelecidas no mercado, no caso de companhias nascentes não existem alternativas. A 

opção de uma delas foi buscar o fornecedor de outras que já haviam implantado a tecnologia. 

Da mesma forma, a competência não é um fator influenciador, pois carece de mão-de-obra 

especializada no mercado, em decorrência da tecnologia ser nova.  

  

A inovação também pode ser afetada pela regulamentação governamental. Nos EUA, a Food 

and Drug Administration exige que todas as novas medicações sejam aprovadas por ela antes 

de sua comercialização (DAY, 2007). No caso das empresas que adotaram ou se encontram 

em processo de implementação da tecnologia RFID no Brasil, elas não são influenciadas pelas 

leis por atenderem apenas o mercado local onde estão inseridas, mas caso iniciassem 

atividades de exportação, passariam a necessitar de adaptações, de acordo com o país alvo da 

exportação, pois cada um possui uma entidade controladora, tal como a ANATEL, no Brasil. 

 

Segundo os resultados obtidos por meio do estudo do fator ambiente interno, o modelo 

permitiu identificar o papel fundamental dos fornecedores quanto à disponibilidade em 

apresentar empresas onde a tecnologia esteja operando ou oferecer teste-piloto para facilitar a 

decisão de adoção por parte das companhias interessadas. As particularidades de cada 

componente (antena, tag, leitor e middleware) do sistema RFID e a compatibilidade com o 

sistema da empresa inovadora dependerão do tipo de ambiente em que o sistema será 

implantado. Conforme o tipo de ambiente e produto da empresa, podem surgir maiores ou 

menores interferências, decorrentes da presença de metal ou água, entre outros fatores.  

 

Conforme já discutido, o fator rede de inovação foi essencial no compartilhamento de riscos 

e aprendizado entre as empresas participantes. Este se apresentou como um fator favorável ao 

desenvolvimento de novas competências, auxiliando no entendimento da tecnologia e 

implementação nas empresas. Decidir inovar não se limita apenas a  tornar-se mais 

competitivo, mas exige conhecimento sobre a tecnologia para a tomada de decisão sobre a 

adoção e para se ter sucesso na implementação. Day et al (2003, p. 27) afirmam que não é 

apenas o conhecimento interno da empresa que importa no desenvolvimento de tecnologias 

emergentes, mas sim as redes de conhecimento. As tecnologias emergentes não são 

desenvolvidas e comercializadas por indivíduos ou por empresas isoladas, são desenvolvidas 

em rede. À medida que a complexidade e os recursos exigidos para o avanço das tecnologias 
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emergentes continuam aumentando, o desenvolvimento e a gestão dessas redes de 

conhecimento tornam-se uma questão estratégica central.  

  

A difusão do conhecimento em rede, segundo o Manual de Oslo (1997), é parte central da 

inovação. O processo de difusão frequentemente requer mais do que a mera adoção de 

conhecimento e tecnologia, pois as empresas adotantes aprendem e constroem novos 

conhecimentos e tecnologias. O nível de interação entre integrantes de uma rede pode 

depender do tipo de conhecimento e tecnologia.  

 

Para o fator tecnologia, destaca-se a importância do modelo no estudo das adaptações 

necessárias, que devem ser realizadas para implementação da tecnologia e implicações quanto 

ao uso de padrões. De um modo geral, as empresas deste grupo não foram influenciadas pelos 

padrões existentes, nem pelo quesito privacidade, mas todas precisaram de adaptações nos 

seus respectivos sistemas  para sua compatibilização com o sistema RFID.  

 

 

5.2 Influência nos resultados segundo perfil do entrevistado 

 

O perfil dos entrevistados pode influenciar as respostas a um questionário e a uma entrevista 

pessoal, mas no caso desta pesquisa não houve diferenças significativas. Apesar de não 

exercerem funções exatamente iguais nas diferentes empresas, três deles estão relacionados 

direta ou indiretamente à área de manufatura e logística da firma, como no caso do primeiro 

entrevistado da empresa A, gerente de RFID, responsável pelo desenvolvimento de estratégias 

de operação e logística em manufatura, o entrevistado da empresa B, gerente de planejamento 

logístico, e o entrevistado da empresa D, diretor de análise e otimização da cadeia de 

suprimento global da companhia. Talvez, isto justifique a similaridade entre as respostas.  

 

O segundo respondente da empresa A é gerente sênior de planejamento e desenvolvimento de 

novos negócios e o da empresa C é um engenheiro-pesquisador com conhecimentos técnicos 

em radiofrequência, atuando na área de P&D. O primeiro tem nível gerencial e participa das 

tomadas de decisão na empresa. Já o segundo trabalha apenas na área de P&D e, portanto, sua  

visão de negócio é diferente. Isto, contudo,  não foi um fator gerador de respostas diferentes 

em relação a outros entrevistados.  
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Como o número de entrevistados em todas as empresas, exceto na A, foi apenas um, foi 

impossível comparar as respostas baseadas nos perfis de colaboradores da mesma empresa. 

Para uma análise em maior profundidade, é necessário realizar outras entrevistas com um 

número maior de respondentes.  

 

 

5.3 Limitações da pesquisa 

 

Esta pesquisa tratou de um estudo de caso de quatro empresas (A, B, C e D), das quais duas 

estão localizadas no Brasil e as outras  nos EUA. Devido à dificuldade em realizar entrevistas 

em profundidade nos EUA, optou-se por entrevistar apenas um indivíduo em cada empresa 

pesquisada, em um curto espaço de tempo, para coleta de informações complementares para o 

caso principal (empresa A) no Brasil. Isto, entretanto, fragilizou a possibilidade da autora tirar 

conclusões generalizadas.   

 

Em vista do critério de seleção estabelecido para escolha das empresas participantes, a 

principal limitação foi a identificação de empresas que adotaram a tecnologia RFID para uso 

na manufatura e pertencentes ao mesmo tipo de segmento. Assim, foi preciso fazer um estudo 

que aplicasse o modelo conceitual, mas sem intenção de comparar fatores que envolvessem 

características para as empresas do mesmo segmento.  

 

Outros fatores limitantes foram a aplicação de um questionário auto-preenchido (o que pode 

gerar um viés), o tempo limitado do entrevistado para participar da entrevista e a utilização de 

pré-teste de questionário contendo questões consideradas relevantes em vista de alguns 

estudos encontrados na literatura, mas que ainda não foram suficientemente exploradas.  

 

 

5.4 Propostas para estudos futuros 

 

Por se tratar de um tema novo e ainda pouco explorado, é necessária a realização de outras 

pesquisas para validar as variáveis do modelo conceitual proposto.  

 

Os estudos de casos realizados ou outros que possam vir a serem estudados podem ser 

enriquecidos, levando-se em consideração as características particulares das empresas de 
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diferentes tipos de segmentos, as  diferentes áreas de aplicação da tecnologia e um maior 

número de empresas e entrevistados para um melhor estudo comparativo. Além desses, 

sugere-se a  inclusão de outros fatores como: 

 

a) Especialidade ocupacional do indivíduo que irá operar a tecnologia, o perfil do 

indivíduo e a resistência daqueles que irão executar as atividades envolvidas no 

processo de adoção e hierarquia de autoridade, citados por Kim (1980); Kimberley e 

Evanisko (1981); Damanpour (1991) apud Tornatzky e Fleischer (1990) e Taylor e 

McAdam (2004). 

 

A decisão do indivíduo em adotar ou não a inovação pode ser influenciada pela sua 

habilidade técnica, idade, tempo de profissão, resistência às mudanças, motivações, 

interesses, entre outros fatores. Muitos conhecimentos estão incorporados às pessoas 

e às suas habilidades, sendo estas necessárias para se fazer  uso inteligente de 

informações e para a tomada de decisão (Manual de Oslo, 1997). 

  

b) O porte da empresa, fator citado por Kimberley e Evanisko (1981); Dewar e Dutton 

(1986); Damanpour (1992); Stock et al (1996); Subramanian e Nilakanta (1996) e 

Kessler e Chakrabarti (1996) apud Tornatzky e Fleischer (1990) e Taylor e McAdam 

(2004). 

 

O porte da empresa pode influenciar a decisão de adotar ou não a inovação, pois 

dependerá da disponibilidade de recursos da empresa. 

 

c) A cultura do indivíduo (ZMUD, 1982; DUNPHY et al, 1995; RIGBY, 1997 apud 

TORNATZKY; FLEISCHER, 1990 e TAYLOR; MCADAM, 2004). 

 

Este pode estar relacionado à experiência do indivíduo em atuar em empresas 

inovadoras ou conservadoras. 

 

d) A influência do processo de comunicação.  

 

Para Robbins (2005), a comunicação facilita a motivação por esclarecer aos funcionários o 

que deve ser feito, qual a qualidade do seu desempenho e o que fazer para melhorá-lo. 
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Estimular os recursos humanos a inovarem requer compartilhamento de metas e objetivos que 

a empresa visa alcançar. 

e) Mensuração do retorno do investimento. 

 

Por se tratar de uma tecnologia nova e gerar incertezas de cunho técnico, econômico e 

organizacional, entre outros, torna-se um fator extremamente importante para estudos 

posteriores que possam contribuir com o desenvolvimento de um modelo para mensurar o 

retorno do investimento.  

 

f) Nível de centralização da empresa e modelo de gestão da empresa.  

 

A forma como a organização está estruturada pode influenciar a decisão de adoção e 

implementação da tecnologia. Existem empresas altamente centralizadas e outras 

descentralizadas. A primeira engessa a ação de tomada de decisão dos gestores ao contrário da 

segunda. Uma organização inovadora precisa de gestores com liberdade para tomada de 

decisão.  

 

Cada um desses fatores pode ser desdobrado em outros não apresentados nesta pesquisa e 

incluídos no modelo conceitual para estudo da decisão de adoção ou não da tecnologia RFID 

ou de outros tipos de inovações, adaptados de acordo com suas particularidades.  

 

Os fatores apresentados no modelo conceitual (ambiente externo, ambiente interno, rede de 

inovação e tecnologia) envolvem outros subfatores que podem ser estudados por meio de uma 

abordagem quantitativa, também não efetuada nesta pesquisa, para identificar se existe ou não 

correlação entre eles. Incluindo-se outros fatores, é possível realizar um estudo e análise em 

múltiplas dimensões (Ilustração 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

130

Ilustração 29 – Análise em múltiplas dimensões segundo modelo conceitual proposto. 

 

 

 
Fonte: Autora. 

 

 

O fator redes de inovação demanda um estudo mais aprofundado, pois envolve fatores mais 

complexos do que  aqueles abordados nesta pesquisa, como a governança da rede, o 

desenvolvimento de competências, o tipo de relacionamento entre os integrantes e a sua 

influência no processo de internacionalização de empresas.  
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APÊNDICE I 

 

Questionário 

Este questionário foi utilizado para coleta de dados e informações preliminares, tendo sido 

complementado com outras informações obtidas por meio de entrevista pessoal. As 

informações foram usadas para a tese de Doutorado em desenvolvimento na Faculdade de 

Economia, Administração e Ciências Contábeis da Universidade de São Paulo - FEA/USP, 

sobre o tema Inovação tecnológica e a adoção do RFID. Agradeço a atenção e colaboração de 

todos os envolvidos.  

 

Nome: 

 

Cargo: 

 

Departamento: 

 

Empresa: 

 

Setor: ___________________ 

 

Número de colaboradores: 

( ) Menos do que 19 

( ) 20 - 99 

( ) 100 - 499 

( ) Mais do que 499 

 

Faturamento anual: 

( ) Mais do que US$ 1 bi 

( ) US$ 500 - US$ 1 bi 

( ) US$ 250 - US$ 500 mi 

( ) US$ 100 - US$ 250 mi 

( ) US$ 50 mi - US$ 100 mi 

( ) US$ 20 mi - US$ 50 mi 

( ) Menos do que US$ 20 mi  
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Produto principal: 

 

1- Há quanto tempo a sua empresa está utilizando a tecnologia RFID? 

( ) Menos do que 1 ano 

( ) 1 – 2 anos 

( ) 3 – 4 anos 

( ) 5 – 6 anos 

( ) Mais do que 6 anos 

 

2- Para qual (ais) tipo (s) de aplicação a tecnologia RFID está sendo utilizada? 

 

3- Qual a frequência utilizada (MHz, GHz)? 

 

4- Qual o tipo de tag utilizado? 

( ) Passivo 

( ) Ativo 

( ) Semi-passivo 

 

5- Indicar em ordem decrescente, o nível de importância dos fatores que motivaram a 

sua empresa a adotar a tecnologia RFID.  

Fator Nível de importância 

Tecnologia nova  

Redução de custo  

Melhoria no serviço  

Integração da cadeia de valor  

Criação de novo processo  

Melhoria da qualidade  

Atividade de exportação   

Outro  
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6- Qual (ais) o(s) departamento(s) responsável(eis) pelo processo de adoção da 

tecnologia RFID?  

( ) Produção 

( ) TI (Tecnologia de Informação) 

( ) P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) 

( ) Engenharia 

( ) Outro ___________ 

 

7- Como cada área contribuiu no processo de adoção (decisão e implementação ) da 

tecnologia RFID?  

 

8- Qual (ais) era (m) o (s) cenário (s) da área de manufatura de sua empresa antes da 

implementação da tecnologia? 

 

9- Se sua empresa apresenta filiais, qual foi o motivo da escolha em implantar nesta 

unidade? 

 

10- Sua empresa participou de rede de inovação para o desenvolvimento, adoção e 

implementação da tecnologia RFID?  

Obs.: Entende-se aqui como redes de inovação as associações formais ou informais, como 

fornecedores de produtos tecnologicamente diferenciados com clientes e mesmo com 

concorrentes, que podem favorecer ou impulsionar as empresas na adoção de novas 

tecnologias. Os parceiros compartilham de conhecimento e informações que auxiliam na 

redução de incertezas quanto à inovação.  

 

11- Caso tenha participado da rede de inovação, quais foram os participantes 

(segmento) e as suas funções dentro da rede?  

 

12- Qual foi o papel da sua empresa na rede de inovação? 

 

13- De que forma os integrantes da rede trocam informações, conhecimentos e resolvem 

problemas?  
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APÊNDICE II 

 

Roteiro para entrevista 

 

1- Houve exigência por parte dos clientes ou fornecedores que influenciaram a adoção da 

tecnologia RFID? 

 

2- As empresas que já adotaram a tecnologia RFID influenciaram a adoção em sua empresa? 

Em caso afirmativo, de que forma? 

 

3- A reputação das empresas fornecedoras da tecnologia RFID favoreceu a adoção em sua 

empresa? Como? 

 

4- A existência de leis governamentais que regulamentam o uso da tecnologia influenciou a 

adoção em sua empresa? Como? 

 

5- A possibilidade de testar ou o contato direto com a tecnologia RFID operando influenciou a 

adoção? Como? 

 

6- A empresa possuía competência técnica para operar a tecnologia? Isto influenciou a 

adoção? 

 

7- Quais foram especificamente as dificuldades encontradas na implementação dos elementos 

(antena, tag, leitor e middleware) componentes do sistema RFID em sua empresa e a questão 

de padronização?  

 
Antena  

 
Tag  

 
Leitor  

 
Middleware  

 
Padronização 
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8- Existem outras áreas da empresa que poderiam beneficiar-se da adoção da tecnologia 

RFID? Em caso afirmativo, qual o grau de importância dessas outras aplicações para 

empresa? 

 

9- Quais são os benefícios para os integrantes da rede de inovação? 

 

10- Após a formação da rede de inovação, sua empresa desenvolveu novas competências? 

 

11- De que forma é realizada a mensuração dos resultados para identificar o sucesso da rede 

de inovação? 

 

12- Quais são os fatores positivos que motivam a sua empresa a participar da rede de 

inovação? 

 

13- Quais são os fatores negativos que desmotivam a sua empresa a participar da rede de 

inovação? 

 

14- A rede de inovação favorece a adoção da tecnologia RFID? Em caso afirmativo, como? 

 

15- Quais foram as vantagens qualitativas ou quantitativas da tecnologia RFID para sua 

empresa quando comparadas ao código de barras, em relação aos parâmetros discriminados a 

seguir?  

Tempo de manufatura  
 

Eficiência no processo  
 

Visibilidade no processo de produção  
 

Confiabilidade dos dados  
 

Qualidade  
 

Controle do volume de produção  
 

Armazenamento de dados  
 

Visibilidade na cadeia de suprimento 
 

 

Custo  
 

Outro (se existir) 
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16- Quais foram as vantagens qualitativas ou quantitativas da tecnologia RFID para o seu 

cliente quando comparadas ao código de barras em relação aos parâmetros discriminados, a 

seguir. 

 
Tempo de manufatura  

 
Eficiência no processo  

 
Visibilidade do processo de produção  

 
Confiabilidade dos dados  

 
Qualidade  

 
Controle do volume de produção  

 
Armazenamento de dados  

 
Visibilidade na cadeia de suprimento 
 

 

Custo  
 

Outro (se existir) 
 

 

 

17- Existiram dificuldades quanto à compatibilidade do sistema de informação e infraestrutura 

da empresa no processo de adoção da tecnologia?  

 

18- Sua empresa se preocupa quanto à privacidade dos dados utilizando a tecnologia RFID? 

Justifique sua resposta. 

 

19- Quais os parâmetros usados para mensurar os riscos da adoção da tecnologia? 

 

20- Existem algumas informações adicionais sobre a tecnologia RFID que gostaria de 

acrescentar?  
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 
Classificação do porte da empresa segundo o número de trabalhadores. 

Porte Número de trabalhadores 
 

Microempresa 
No comércio e nos serviços, até 09 empregados. 
 
Na indústria, até 19 empregados. 

 
Empresa de Pequeno Porte 

No comércio e nos serviços, de 10 a 49 empregados. 
 
Na indústria, de 20 a 99 empregados. 

 
Empresa de Médio Porte 

No comércio e nos serviços, de 50 a 99 empregados. 
 
Na indústria, de 100 a 499 empregados. 

 
Empresa de Grande Porte 

No comércio e nos serviços, mais de 99 empregados. 
 
Na indústria, mais de 499 empregados. 

Fonte: SEBRAE (2003). 
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ANEXO III 

 
Faixas de frequências utilizadas por país ou continente. 

 
País ou Continente Frequência ((MHz) 

Japão 950-956 
Taiwan 922-928 
China 940-943 / 866-870 
Coréia 908,5- 914 
Hong Kong 920-925 / 865-868 
Europa 865-868 
Singapura 923-925 / 866,1- 869 
Austrália 918-926 
Nova Zelândia 865-868 
EUA 902-928 
México 915 
América do Sul 915 dependendo de cada caso 
África do Norte 865-868 

Fonte: BNDES Setorial (2005). 

 
Aplicações por faixa de frequência. 

 
Frequência Aplicação 

 
125 – 134 KHz 

Rastreamento de animais. 
Dispositivo anti-furto em veículos. 

 
 
 
13,56 MHz 

Rastreamento de livros em bibliotecas e livrarias. 
Rastreamento de pallets . 
Controle de acesso a prédios. 
Rastreamento de bagagens em aeroportos. 

 
860 – 960 MHz 

Etiquetas inteligentes. 
Rastreamento de pallets e contêineres. 

2,45 GHz (EUA) ou 5,8 GHz (Europa) Acesso de longo alcance em pedágios de veículos. 
Fonte: BNDES Setorial (2005). 
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ANEXO IV 
Quadro 3 - Projeto de tese comprobatório do Ministério de Economia, Comércio e Indústria do Japão. 

Setor Principais Executores Principais Empresas Colaboradoras Sumário dos Trabalhos 
 Máquinas de 

construção civil; 
 Veículos industriais; 
 Máquinas agrícolas. 

 Japan Construction Equipment Manufacturers 
Association; 
 Japan Industrial Vehicles Association; 
 Japan Machinery Manufacturers Association. 

 Mitsui Global Strategic Studies 
Institute; 
 Japan Unisys; 
 Toppan Printing. 

Objetivar a eficiência de SCM (Supply Chain 
Management – Gestão da Cadeia de Suprimentos) das 
peças das máquinas de construção civil. Sistematizar a 
visibilidade dos estoques de peças e buscar o modelo de 
negócios com estoque zero. 

 Editoras.  Japan Book Publishers Association; 
 Japan Magazine Publishers Association; 
 Japan Publication Wholesalers Association; 
 Japan Bookstores Association; 
 Japan Library Association. 

 NTT Communications. Objetivar a eficiência de SCM dos livros, desde as 
fábricas até as livrarias e bibliotecas. Estudar também o 
modelo que impede os fluxos de livros furtados no 
comércio de livros usados. 

Eletrodomésticos; 
 Máquinas eletro-

eletrônicas. 

 Association for Electric Home Appliances; 
 Japan Electronic and Information Technology 

Industries Association. 

 Fuji Research Institute; 
 Hitachi Ltd. 

Objetivar a eficiência de SCM dos produtos 
eletrodomésticos, desde as fábricas de componentes 
eletrônicos até as lojas revendedoras. Controlar os 
produtos nocivos contidos em componentes eletrônicos e 
estruturar um modelo eficaz que resulte na reciclagem de 
eletrodomésticos. 

 Medicamentos  The Federation of Pharmaceutical 
Manufacturers Association of Japan. 

 Toppan Printing; 
 SAP Japan. 

Objetivar a eficiência de SCM desde as indústrias 
farmacêuticas até os hospitais. Buscar principalmente a 
eficácia das atividades de controle de produtos 
farmacológicos de origem animal com base nas Leis de 
Atividades Farmacêuticas. 

 Loja de departamentos; 
 Setor de vestuários. 

 Japan Department Stores Association; 
 Japan Apparel Industry Council. 

 NTT Communications; 
 NTT Comware; 
 Japan Unisys; 
 Dai Nippon Printing. 

Objetivar a eficiência de SCM desde os fabricantes até 
lojas de departamentos e lojas especializadas em 
vestuários. Objetivar principalmente a redução nas perdas 
de oportunidades de vendas, tornando eficaz o controle de 
estoques em pontos de venda. 

 Logística  Japan Federation of Freight Industries  Mitsubishi Research Institute; 
 Japan Unisys; 
 Toppan Printing; 
 Mitsui & Co. 

Objetivar a eficiência no controle de localização de 
contêineres que transitam nos portos do mundo inteiro. 
Estudar o sistema que permita detectar a abertura do 
contêiner durante o transporte, como uma medida 
antiterrorismo. 

 Discos, DVD e CD.  Recording Industry Association of Japan; 
 Japan Video Software Association; 
 Japan Record Commerce Trade Association; 
 Compact Disk & Video Rental Commerce 

Trade Association of Japan. 

 Mitsubishi Research Institute; 
 RF Japan; 
 Matsushita Electric. 

Objetivar a eficiência de SCM desde as fábricas até as 
lojas de revendas e de aluguéis. Estudar também os 
sistemas de audição de teste e devolução automática. 

Fonte: Autora adaptado de Kato (2005). 


