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RESUMO 

Este artigo traça o perfil das pequenas e médias empresas (PMEs) de serviços 

intensivos em conhecimento na Região de Florianópolis (Brasil), por meio do 

mapeamento de um conjunto de parâmetros definidos pela pesquisa. O 

levantamento de dados levou em consideração diversas fontes de dados, como o 

website da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, o website de 

parques científicos e tecnológicos, o website da Secretaria de Ciência e Tecnologia, 

bem como os websites das próprias empresas. Instrumentos de políticas setoriais de 

inovação também foram identificados, bem como os seus impactos para o 

desenvolvimento das empresas do setor. Por fim, implicações relacionados com os 

diversos perfis das empresas foram definidas e discutidas. 

 

Palavras-chave: Pequenas e Médias Empresas (PMEs), Serviços Intensivos em 

Conhecimento, Empresas de base tecnológica, Florianópolis, Brasil. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As pequenas e médias empresas (PMEs) têm uma importância fundamental na 

economia mundial, representando uma parcela significativa do PIB nos países 

desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. Por sua vez, a inovação é importante 

para a sustentabilidade de toda e qualquer empresa independente de seu tamanho ou 

ramo de negócios, e para as empresas de base tecnológica isto não é diferente. Empresas 

de base tecnológica tendem a incorporar elevado conhecimento aplicado à tecnologia e, 

possivelmente a gerar um maior volume de inovações. Um reflexo disso está no fato de 

55% das incubadoras de negócios brasileiras serem de base tecnológica. (ANPROTEC, 

mailto:m.uriona@egc.ufsc.br


2011). Compreender quais as diretrizes que conduzem e fomentam práticas voltadas à 

inovação no entorno das PME’s constitui-se de elevada importância para o 

desenvolvimento do setor.  

A presente pesquisa foi realizada na Região de Florianópolis, Estado de Santa 

Catarina no Brasil, considerada na atualidade uma das regiões mais dinâmicas no setor 

brasileiro de serviços intensivos em conhecimento. A cidade está se consolidando no 

cenário nacional e internacional como um pólo de empresas de base tecnológica. Com a 

população em torno de 400 mil habitantes, Florianópolis possui mais de 560 empresas 

de tecnologia de informação e comunicação que prestam serviços à sociedade (segundo 

a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável), 

gerando aproximadamente mais de cinco mil empregos diretos afirma a Associação 

Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE, 2011). 

Neste sentido, o objetivo do presente trabalho consiste em traçar o perfil dos 

serviços intensivos em conhecimento por meio do mapeamento de parâmetros 

comparativos, e identificar possíveis implicações do perfil dessas organizações para 

suas práticas de inovação. 

Vale salientar que a presente pesquisa se enquadra no marco de um macro projeto 

de pesquisa financiado pelo 7th Framework Programme da União Européia, e no qual 

participam quatro grupos de pesquisa: um da Universidade Federal de Santa Catarina 

(Brasil), um da Universidad Nacional de Rosario (Argentina), um da Universidad 

Autónoma de Madrid (Espanha) e um da Wiesbaden Business School (Alemanha). O 

projeto em questão visa realizar uma estudo comparativo entre os mecanismos 

utilizados pelas PMEs nesses diferentes países e as boas práticas que possam ser 

adotadas e adaptadas entre os quatro países participantes. 

 

2 BASE TEÓRICA 

A capacidade de inovar, ou seja, de utilizar o conhecimento para o aprimoramento 

ou a criação de novos produtos (bens e serviços) ou processos, possibilita a formação de 

bases para a promoção da competitividade, condição necessária para o desenvolvimento 

das nações. O desenvolvimento desta capacidade necessita de conhecimentos de 

diversas áreas da ciência, de forma a gerar interação e compreensão compartilhada de 

significados (CHOO, 2006). É nesta criação compartilhada de significados, que 

pesquisas interdisciplinares são fundamentais para a geração de inovações. 

A capacidade de utilização do conhecimento reflete no desempenho inovador da 

empresa, sendo que a capacidade de incorporação de conhecimento em produtos é 

fundamental quando o objetivo consiste em melhorar o desempenho. Neste caso, 

empresas com processos de conhecimento bem desenvolvidos devem estar bem 

equipadas para renovar sua base de ativos e explorar os recursos que já possuem, 

visando desenvolver produtos que são capazes de corresponder às necessidades do 

mercado (JANTUNEN, 2005). 

Corroborando com Freitas & Muylder (2010), o presente trabalho associa as 

empresas (para vias deste estudo, Pequenas e Médias Empresas) de base tecnológica 

como empresas de alta tecnologia. Freitas & Muylder (2010) apontam ainda para outros 

trabalhos que relacionam empresas de base tecnológica como empresas em que 

conhecimentos científicos e tecnológicos constituem-se no principal insumo, sendo que 

o uso de tecnologias são intensos e, na maioria das vezes, desenvolvidos pelas próprias 

empresas (MEDEIROS, 1992;; MENCK E OLIVEIRA FILHO, 2008). Pode-se 

associar, então, a inovação a este tipo de organização, assumindo (juntamente com 



Bessant; Pavit; Tidd, 2008) que processos de inovação consistem na convergência de 

tecnologias, mercado e organização. 

 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

3.1 Mapeamento das empresas de serviços intensivos em conhecimento 

A partir do levantamento destas organizações foi possível traçar o perfil das 

empresas de base tecnológica da região, associando-o aos números atuais deste setor. 

Segundo os números referentes ao faturamento e número de funcionários, foi possível 

identificar a importância que as Pequenas e Médias Empresas possuem para o 

desenvolvimento da região. PME’s de base tecnológica foram consideradas como 

inovadoras, por estarem inseridas em um mercado dinâmico e altamente competitivo, 

onde a criação de produtos e processos inovadores consistem em um fator chave à 

manutenção sustentável dos negócios. 

O levantamento dos dados foi realizado junto aos sites de Parques Tecnológicos 

da Região, Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável 

e a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, estabelecendo determinados 

parâmetros como porte, localização, processos, serviços entre outros, e, em seguida, 

agrupando as diferentes empresas que apresentem semelhança quanto aos parâmetros 

levantados. Os perfis das empresas mapeadas foram associados às práticas de fomento à 

inovação.  

Para a definição das práticas utilizadas pelas empresas do setor, foram tomados 

como base os indicadores adotados segundo Prêmios – Caspar Erich Stemmer da 

Inovação de Santa Catarina e Prêmio de Inovação FINEP – para a avaliação das 

empresas nos anos de 2010 e 2011, respectivamente. 

Entre as 560 empresas (valor aproximado fornecido pela Secretaria Municipal de 

Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável) foram desconsideradas na 

pesquisa as incubadas – 20 instaladas do CELTA, 22 localizadas no MIDI Tecnológico 

-. A Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia possui em torno de 265 

empresas associadas, parcela significativa da amostra estudada. 

 

3.2 Perfil de organizações de serviços intensivos em conhecimento 

 

Foi possível identificar um aumento no número de empresas com menos de 5 

anos de mercado, consequência do crescimento do setor nas últimas décadas. Segundo 

Xavier (2010), no ano de 2008 havia 450 empresas em Florianópolis. Em 2010 este 

número passou para mais de 560, conforme dados da Secretaria Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável. Os incentivos fiscais oferecidos às 

empresas de tecnologia aumentaram a atratividade do setor, ocorrendo nos âmbitos de 

legislação federal, estadual e municipal. 

Neste trabalho foram levantados os dados de 127 empresas, todas associadas a 

ACATE.  Por meio da pesquisa realizada foi possível verificar que na classificação do 

porte das empresas de acordo com o número de funcionários, as micro-empresas são 

maioria. Foi possível associar este fato à pouca idade das mesmas. A classificação 

adotada utilizou como base as indicações do SEBRAE. De acordo com este critério, as 

empresas com até 09 empregados são enquadradas como micro-empresas; as que 

possuem entre 10 e 49 funcionários são consideradas pequenas empresas; as que 

possuem entre 50 e 99 funcionários são enquadradas como médias, sendo grandes 

empresas aquelas que possuem mais de 99 funcionários. 



A classificação adotada pelo SEBRAE difere para a indústria e construção civil, 

que considera como micro empresa as instituições com até 19 funcionários e como 

pequena àquelas que possuem entre 20 e 99 funcionários. 

Na classificação do porte das empresas quanto a receita, as micro-empresas 

também ocorrem em maior número no setor de tecnologia, indicando que possuem 

receita operacional bruta anual de até R$ 2,4 milhões ((BNDES, 2011). A maior parte 

das empresas de tecnologia atua nas áreas de internet e serviços, telecomunicações, 

gestão empresarial e equipamentos elétricos/eletrônicos.  

 

3.3 Implicações do perfil das organizações para suas práticas de inovação 

 

Por meio da identificação de práticas de sucesso que resultam em premiações e 

visam fomentar empresas inovadoras, este projeto abordou iniciativas tanto no âmbito 

nacional quanto estadual. A alta participação e representatividade das empresas de 

tecnologia nos prêmios de inovação refletem suas práticas de inovação dentro do 

contexto tecnológico no qual estas organizações estão inseridas. 

Para a categoria de empresa inovadora de micro, pequena, média e grande porte 

(segundo classificação do BNDES) os critérios de avaliação são apresentados na Tabela 

1. 

 
Tabela 1 - Critérios de avaliação do Prêmio Caspar Erich Stemmer da Inovação de Santa Catarina 2010. 

Conhecimento científico e tecnológico inserido, contribuição catarinense na realização e impacto 

econômico, social e ambiental, no período e no futuro, da(s) inovação (ões) referência da Empresa 

Política de Inovação da Empresa 

Organização e prática da Empresa no processo de inovação tecnológica 

Qualidade e objetividade das informações submetidas na proposta de candidatura. 

 

No âmbito nacional, os critérios de avaliação para a seleção dos vencedores do 

Prêmio de Inovação FINEP nas categorias de micro, pequena, média e grande empresa, 

são demonstrados a partir da Tabela 2.  

 
Tabela 2- Critério de avaliação do Prêmio de Inovação FINEP 2011. 

Dados quantitativos dos últimos três anos, considerando: faturamento e seu crescimento anual; percentual 

do faturamento obtido com a inovação; recursos humanos qualificados contratados; margem operacional 

e seu crescimento; e recursos investidos em novos equipamentos adquiridos para a inovação 

Gestão da inovação nos seus sistemas de produção 

Esforço sistêmico e organizado da empresa em buscar, selecionar, desenvolver, avaliar e introduzir no 

mercado novos produtos, processos e/ou serviços. 

Parcerias com entidades no desenvolvimento da inovação (universidades, centros de pesquisa, etc..) 

 

A alta participação e representatividade das empresas de tecnologia nos prêmios 

de inovação refletem suas práticas de inovação referentes aos critérios adotados, 

apontados nas Tabelas anteriores. 

Além de ser um requisito do Prêmio nacional de Inovação FINEP, parcerias com 

entidades de desenvolvimento de inovação – universidades, centros de pesquisa – 

podem ocorrer devido ao reduzido tamanho das empresas detectadas no perfil, que, em 

sua maioria, apresentam poucos funcionários.  

 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Mapeamento das empresas de serviços intensivos em conhecimento 

 

Para a delimitação do escopo do presente trabalho, foram selecionadas empresas 

de base tecnológica, que atualmente formam o grupo de atividade organizada que mais 

fatura e o segundo que mais paga Impostos Sobre Serviços (ISS) no município. A 

participação desse setor já era significativa em 2007, como mostra a Figura 1.  

 

 
Figura 1 - Ranking de arrecadação de ISS em Florianópolis do ano de 2007. 

Fonte:  Relatório de Mapeamento dos Recursos Humanos e Cursos em Tecnologia da Informação e 

Comunicação, 2010. 

 

A Figura 2 apresenta a classificação do porte (Micro, Pequena, Média e Grande) 

das empresas de base tecnológica da região de acordo com o número de funcionários  

 

 
 

Figura 2 - Classificação do porte das empresas de TIC de acordo com o número de funcionários de 

acordo com o modelo SEBRAE. 

 



Na classificação do porte das empresas quanto a receita, as micro-empresas 

também ocorrem em maior número no setor de tecnologia, conforme observado na 

Figura 3, indicando que possuem receita operacional bruta anual de até R$ 2,4 milhões.  

Para a classificação que define o porte das empresas baseado na receita 

operacional bruta foram utilizadas as indicações do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como mostra a Tabela 3, também 

adotadas pela ACATE.  

 
Tabela 3 – Critério de classificação do porte das empresas de acordo com a receita operacional bruta. 

Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

Pequena empresa 

Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 

milhões 

Média empresa 

Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 

milhões 

Média-grande 

empresa 

Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 

milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 

 

 
Figura 3 - Classificação do porte as empresas de acordo com a receita operacional bruta. 

 

Em ambas as classificações, tanto por porte quanto por faturamento, a maioria 

das organizações identificadas do setor são classificadas como micro-empresas. 

Corroborando com um estudo bibliométrico realizado por Freitas & Muylder 

(2010), foi possível associar às empresas de base tecnológica como empresas de alta 

tecnologia. Freitas & Muylder (2010) apontam ainda para outros trabalhos que 

relacionam empresas de base tecnológica como empresas em que conhecimentos 

científicos e tecnológicos constituem-se no principal insumo, sendo que o uso de 

tecnologias são intensos e, na maioria das vezes, desenvolvidos pelas próprias empresas 

(MEDEIROS, 1992; STOREY E TETHER, 1998; MENCK E OLIVEIRA FILHO, 

2008).  

Pode-se associar a inovação a este tipo de organização, assumindo (juntamente 

com Bessant; Pavit; Tidd, 2008) que processos de inovação consistem na convergência 

de tecnologias, mercado e organização. Neste sentido, se a inovação é importante para a 

sustentabilidade de toda e qualquer empresa independente de seu tamanho ou ramo de 

negócios, para as empresas de base tecnológica isto não é diferente. Empresas de base 

tecnológica tendem a incorporar elevado conhecimento aplicado à tecnologia e, 

possivelmente a gerar um maior volume de inovações. Tais empresas assumem cada vez 

mais importância dentre as PME’s. Foi constatado, por exemplo, que 55% das 

incubadoras de negócios brasileiras são de base tecnológica. (ANPROTEC, 2003 apud 

SERRA et al. 2008). 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/Micro_Pequena_e_Media_Empresa_e_Pessoa_Fisica/index.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/Micro_Pequena_e_Media_Empresa_e_Pessoa_Fisica/index.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/Micro_Pequena_e_Media_Empresa_e_Pessoa_Fisica/index.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/Grande_Empresa/index.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/Grande_Empresa/index.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/Grande_Empresa/index.html


De acordo com a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Sustentável, Florianópolis renovou o seu perfil econômico nas 

últimas décadas. Foi no setor de tecnologia de informação e comunicação que a cidade 

encontrou a atividade econômica que contribui para o desenvolvimento local, 

respeitando, ao mesmo tempo, os elementos naturais da Ilha. Outro ponto importante a 

ser ressaltado é que essas empresas também impulsionam o crescimento de outros 

setores da economia, entre eles: o da construção civil - para a instalação de novas 

empresas -; o de turismo - atraindo eventos de negócios -; e o setor de serviços - diante 

da necessidade por assessorias e consultorias em diferentes áreas. 

A cidade está se consolidando no cenário nacional e internacional como um pólo 

de empresas de base tecnológica. Com a população em torno de 400 mil habitantes, 

Florianópolis possui mais de 560 empresas de tecnologia de informação e comunicação 

que prestam serviços a sociedade, segundo a Secretaria Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável, as quais geram aproximadamente mais de 

cinco mil empregos diretos afirma a Associação Catarinense de Empresas de 

Tecnologia. 

Além do crescimento constante do setor, cerca de 25% ao ano de acordo com as 

informações fornecidas pela ACATE, as empresas de tecnologia estão se destacando em 

termos de qualidade e de inovação. Isto pode ser verificado pelo fato de que em pelo 

menos cinco  das onze edições do Prêmio FINEP de Inovação, uma empresa de 

Florianópolis foi a vencedora.  

O destaque das empresas de base tecnológica na economia de Florianópolis é 

proveniente do ambiente propicio para a geração e desenvolvimento dos 

empreendimentos, a exemplo das incubadoras – CELTA, MIDI Tecnológico e Geness – 

e os parques tecnológicos ACATE, Alpha, Sapiens Parque, Corporate Park. A maioria 

das empresas deste setor está localizada em algum desses núcleos e a partir da estrutura 

incubada já foram lançadas ao mercado em torno de 90 empresas. 

O presente trabalho foi desenvolvido com o apoio da ACATE que forneceu 

informações importantes para a identificação dos perfis das empresas. A Associação 

Catarinense de Empresas de Tecnologia atua desde 1986 em busca do desenvolvimento 

do setor de tecnologia do Estado de Santa Catarina. A instituição atua na articulação 

entre o setor tecnológico catarinense, centros de Ensino & Pesquisa e agências de 

financiamento, mantendo ainda parcerias com diversas empresas e entidades visando os 

benefícios para o desenvolvimento de suas associadas. O item a seguir irá abordar o 

perfil deste tipo de organização na Região. 

 

4.2 Perfil de organizações de serviços intensivos em conhecimento 

 

Foi possível identificar um aumento no número de empresas com menos de 5 

anos de mercado, consequência do crescimento do setor nas últimas décadas. Segundo 

Xavier (2008), no ano de 2008 havia 450 empresas em Florianópolis. Em 2010 este 

número passou para mais de 560, conforme dados da Secretaria Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável. Os incentivos fiscais oferecidos às 

empresas de tecnologia aumentaram a atratividade do setor, ocorrendo nos âmbitos de 

legislação federal, estadual e municipal, conforme demonstra o Quadro 2.  

 

FEDERAL  

▪ Lei de Informática - Lei nº 8.248/91, alterada pelas Leis nº 10.176/01 e 11.077/04  

▪ Lei da Inovação - Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004  



▪ Lei do Bem - Lei nº 11.196, de 21 de novembro 2005  

▪ Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008  

▪ Decreto nº 6.945, de 21 de agosto de 2009 (Regulamenta a Lei 11.774/2008 - Redução 

das alíquotas da Contribuição Previdenciária, em relação às empresas que prestam 

serviços de tecnologia da informação - TI e de tecnologia da informação e comunicação 

- TIC)  

▪ Lei nº 11.908, de 03 de março de 2009 (traz no artigo 9º, a suspensão da cobrança do 

IPI na aquisição de insumos pelas empresas beneficiadas pela Lei de Informática)  

▪ Política Nacional de Informática - Lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984  

▪ Incentivos à Inovação na Micro e Pequena Empresa (Capítulo X do Estatuto Nacional 

da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte)  

ESTADUAL  

▪ Lei Estadual de Inovação - Decreto Nº 2.372, de 9 de junho de 2009  

▪ Incentivos de ICMS para o setor de informática - Decreto nº 2.024, de 25 de junho de 

2004  

▪ Lei nº 7238/88, declara a utilidade pública da ACATE (Estado de Santa Catarina)  

MUNICIPAL (Florianópolis)  

▪ Lei Complementar nº 233, de 22 de maio de 2006 (Reduz o ISS para as empresas de 

tecnologia)  

▪ Lei nº 3045/88, declara de utilidade pública a ACATE  
 

Quadro 1- Legislação Federal, Estadual e Municipal do setor de TIC. 

Fonte: ACATE. Disponível em: <http://www.acate.com.br/index.asp?dep=36> 

 
 

 Outra informação obtida pela pesquisa é que a maior parte das empresas de 

tecnologia atua nas áreas de internet e serviços, telecomunicações, gestão empresarial e 

equipamentos elétricos / eletrônicos, conforme observado na Figura 4. Isto pode estar 

associado aos incentivos crescentes gerados tanto na área pública como privada.  

 



 
Figura 4 - Classificação das áreas de atuação das empresas de TIC. 

  

Com base nestas informações, o item a seguir irá abordar algumas implicações 

referentes ao perfil destas organizações e possíveis práticas – suportadas pela teoria - 

para a inovação adotadas. 
 

4.3 Implicações do perfil das organizações para suas práticas de inovação 

 

Segundo Krajewski, Ritzman, Malhotra (2009, p.47), “novos serviços e produtos 

criam as bases do crescimento futuro no ambiente dinâmico de negócios que as 

empresas enfrentam atualmente”. As organizações de base tecnológica, por estarem 

inseridas em um ambiente altamente dinâmico e trabalharem com produtos de pequeno 

ciclo de vida, apresentam políticas de inovação que incentivam a geração de novos 

produtos e que desenvolvem as bases para o crescimento futuro.  

Prêmios de inovação existentes no País buscam identificar quais as práticas 

inovadoras de sucesso utilizadas pelas organizações de modo que estas se mantenham 

competitivas no mercado. No âmbito estadual, em 2010, foi lançado o Prêmio Caspar 

Erich Stemmer da Inovação de Santa Catarina, promovida pela FAPESC. Entre as 

vencedoras, foi possível identificar cinco empresas de base tecnológicas situadas na 

região de Florianópolis: Cianet, Networking, Softplan/Poligraph, TalkandWrite e Bry 

Certificação Digital, todas associadas a ACATE. 

Além de ser um requisito do Prêmio nacional de Inovação FINEP, parcerias com 

entidades de desenvolvimento de inovação – universidades, centros de pesquisa – 

podem ocorrer devido ao reduzido tamanho das empresas detectadas no perfil, que, em 

sua maioria, apresentam poucos funcionários.  



As empresas de base tecnológica podem aumentar a oferta de novos produtos e 

serviços proporcionando os seguintes benefícios, afirma Krajewski, Ritzman, Malhotra 

(2008): 

 

 Aumenta lucratividade das ofertas existentes; 

 Atrai novos clientes para a empresa; 

 Aumenta a fidelidade dos clientes já existentes; 

 Abre mercados de oportunidade. 

 

De acordo com Chase, Jacobs, Aquilano (2006), empresas de serviços tendem a 

realizar processos relacionados à inovação de um produto de forma mais rápida que 

empresas de manufatura. Isto se deve ao fato das necessidades – especialmente em 

empresas de base tecnológica – de criar e colocar em prática inovações principalmente 

devido ao menor ciclo de vida dos produtos, desenvolvimento e dinamicidade de 

mercado, relacionamentos com clientes e elevada concorrência. 

Diante de mercados turbulentos e de cenários que exigem organizações 

extremamente competitivas para se manterem sustentáveis, é perceptível a necessidade 

de transformar a base de conhecimento das organizações, seguindo as mudanças dos 

mercados e da tecnologia (Eisenhardt and Martin, 2000). O realinhamento das 

capacidades de conhecimento ajuda as empresas a integrar os seus processos de 

conhecimento internos e externos. Tais processos podem, ainda, ser incrementados a 

partir do real entendimento do cenário no qual as organizações estão inseridas, bem 

como seus respectivos perfis. O mapeamento e identificação do perfil das organizações 

possibilitam trabalhos deste tipo, contribuindo para projetos que necessitam deste tipo 

de informações. 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho permitiu o mapeamento das organizações de serviços 

inovadores; identificação do perfil de organizações de serviços inovadores, e de 

possíveis implicações do perfil dessas organizações para suas práticas de inovação, 

respectivamente. 

A partir do levantamento destas organizações foi possível traçar o perfil das 

empresas de base tecnológica da região, associando-o aos números atuais deste setor. 

Segundo os números referentes ao faturamento e número de funcionários, foi possível 

identificar a importância que as Micro e Pequenas empresas possuem para o 

desenvolvimento da região. Estas organizações foram consideradas empresas de base 

tecnológica como inovadoras, por estarem inseridas em um mercado dinâmico e 

altamente competitivo, onde a criação de produtos e processos inovadores consistem em 

um fator chave à manutenção sustentável dos negócios. 

Por meio da identificação de práticas de sucesso que resultam em premiações 

que visam fomentar empresas inovadoras, foram abordadas neste projeto iniciativas 

tanto no âmbito nacional quanto estadual. A alta participação e representatividade das 

empresas de tecnologia nos prêmios de inovação refletem suas práticas de inovação 

dentro do contexto tecnológico no qual estas organizações estão inseridas. 

Tanto o aporte teórico quanto os dados coletados na pesquisa de campo 

possibilitam a construção de novos estudos relacionados à empresas inovadoras de base 



tecnológica. O diagnóstico fornecido por este estudo refere-se à realidade da região 

metropolitana de Florianópolis, importante polo tecnológico do País. Estudos 

objetivando o mapeamento e a identificação de cenários e organizações em outras 

regiões, poderão contribuir na construção de uma visão integrada para a obtenção de um 

panorama nacional. 

 

 

5.1 Limitações e Propostas para pesquisas futuras 

 

. O presente estudo é de caráter introdutivo, exploratório e descritivo que busca 

relatar a realidade da Região de Florianópolis – SC referente ao perfil das indústrias de 

base tecnológica. Existem diversas limitações e recomendações que podem ser 

realizadas com base nesta pesquisa introdutória. 

 Metodologicamente, a presente pesquisa pode ainda ser refinada quanto ao 

aporte teórico. O projeto foi estruturado com base em uma revisão de literatura e busca 

exploratória documental. A partir de uma busca sistemática da literatura, seria possível 

identificar diferentes realidades dentro do perfil estudado, que poderiam ser aplicadas à 

realidade da Região. Outras fontes de informação também poderiam ser utilizadas para 

auxiliar na compreensão do perfil das empresas, por meio de sindicatos e outras 

instituições além da ACATE. 

 Estudos futuros podem ainda aprofundar o mapeamento associando áreas dentro 

deste setor à arrecadação, ou ainda, ao número relativo de funcionários. Insumos 

surgiriam proporcionando uma retrato mais detalhado do estado atual. 
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