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RESUMO: O presente artigo traçou o objetivo geral de analisar como as redes sociais contribuem
para o processo de inovação das pequenas empresas do comércio varejista do estado de Sergipe. Para
tanto foi realizado um estudo qualitativo, com abordagem exploratória e descritiva, por meio do
método de pesquisa Estudo de Caso. A pesquisa alcançou três pequenas empresas do ramo varejista.
Os dados foram coletados mediante entrevista semi-estruturada e analisados via Análise de Conteúdo.
Como principal resultado destaca-se que por meio das redes sociais, as pequenas empresas alcançaram
diversos recursos, tais como conhecimentos, informações, ideias, capacitação e aportes financeiros que
possibilitaram desenvolver inovações radiais e incrementais em produtos, marketing e organização.
Palavras-Chave: Rede Social. Inovação. Pequena Empresa.

SOCIAL NETWORKS AND INNOVATION IN SMALL
BUSINESSES: A Multiple Case Study of Retail Sector in Sergipe State
Abstract: This article has outlined the general purpose of analyzing how social networks contribute to
the innovation process of small enterprises of retail trade in the Sergipe of state. Therefore it
conducted a qualitative study, with exploratory and descriptive approach through the research method
Case Study. The survey reached three small companies in the retail industry. Data were collected
through semi-structured interviews and analyzed via content analysis. The main result is emphasized
that through social networks, small businesses have achieved various resources, such as knowledge,
information, ideas, skills and financial resources that made it possible to develop radial and
incremental innovations in products, marketing and organization.
Keywords: Social Network. Innovation. Small Business.

1 INTRODUÇÃO
De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor - GEM (2013) 32,3 % da
população de 18 a 64 anos do Brasil são empresários. Este panorama coloca o país na quarta
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posição no ranking mundial em número absoluto de empreendedores, atrás da China, Índia e
Nigéria.
Anualmente são criados mais de 1,2 milhões de novos empreendimentos formais
no Brasil. O crescimento do número de novas empresas, quando associado à melhora na
competitividade, tende a gerar impactos expressivos na economia, seja em termos de maior
oferta de empregos, melhores salários, ampliação da massa salarial, arrecadação de impostos,
melhor distribuição de renda e o aumento do bem-estar social (NASCIMENTO, et. al, 2013;
SEBRAE, 2013).
Neste universo, verifica-se que aproximadamente 99% das empresas brasileiras
estão enquadrados como micro ou pequenas empresas (SEBRAE, 2011; 2013b). No estado de
Sergipe este percentual é de 98,7%, tendo o comércio varejista como setor de maior concentração
destas firmas (54,1%) e que mais gera posto de trabalho (SEBRAE, 2013a).
Todavia, apesar da elevada taxa de empreendedorismo, observa-se que ainda é
alta a mortalidade das pequenas empresas. Dados oficiais do SEBRAE (2013b) revelam que
de cada cem empresas criadas no Brasil, aproximadamente 24 fecham as portas antes de
completar dois anos de atividade.
Em face deste panorama, Silva Neto e Teixeira (2011) afirmam que para tentar
reduzir a taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas e elevar o nível de
competitividade destas, faz-se necessária a adoção de estratégias que estimulem a inovação
por parte destas firmas.
Lee et al. (2010) e Porter (1985) complementam destacando que a capacidade de
inovar é um dos principais fatores de elevação do desempenho organizacional, pois
condiciona a promoção de produtos e serviços inovadores com alto padrão de qualidade,
impactando positivamente para a sobrevivência da firma.
No entanto, observa-se que as pequenas empresas apresentam limitações para
desenvolver e implantar inovações (BIANCHI et al. 2010). Esta situação é ocasionada pelo
fato de que estas organizações, quando comparadas às grandes empresas, apresentam escassez
de recursos financeiros, tecnológicos, humanos e operacionais para investir em estratégias
competitivas como a inovação (VAN DE VRANDE et al., 2009).
Para mitigar esta situação, Chesbrough (2012) destaca a necessidade das
organizações atuarem de forma conjunta, a fim de compartilharem os recursos necessários
para a inovação.
Neste sentido, indica-se utilização de redes sociais a favor da inovação, tendo em
vista que estes arranjos correspondem a um conjunto de participantes autônomos, unindo
ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados, capazes de prover o
processo de inovação (MARTELETO, 2001; ROZENFELD; AMARAL; TOLEDO, 2000).
Diante do exposto, o presente trabalho apresenta o objetivo geral de analisar como
as redes sociais contribuem para o processo de inovação das pequenas empresas do comércio
varejista do Estado de Sergipe. E especificamente busca delinear o perfil das pequenas
empresas; identificar os atores que compõem as redes sociais destas firmas; verificar os tipos
de inovação implantados pelas pequenas empresas e avaliar os recursos disponibilizados pela
rede social para a inovação.
Justifica-se a escolha do comércio varejista como campo de pesquisa em virtude
deste segmento concentrar o maior quantitativo de pequenas empresas no estado de Sergipe e
gerar o maior número postos trabalho, o que nos leva a investigar se estas firmas desenvolvem
inovações por meio das suas redes sociais, como forma de manter a sua sobrevivência.
Para apresentar as reflexões teóricas e as evidências empíricas, o artigo está
estruturado da seguinte forma: inicialmente, apresentam-se as teorizações sobre o campo de
estudo, abordando-se os conceitos de inovação e redes sociais voltadas para a inovação nas
pequenas empresas. Na sequencia, explica-se a metodologia de coleta e análise dos dados.
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Depois, descrevem-se os resultados do estudo de caso e, por fim, apresentam-se as conclusões
do estudo.
A continuação apresenta o referencial teórico.
2. REFERENCIAL TÉORICO
Este capítulo contempla a revisão da literatura sobre a temática ora proposta,
subdividida em duas sessões que versam acerca da inovação e das redes sociais a favor da
inovação das pequenas empresas.
2.1 Inovação
De acordo com o GEM (2007, p. 144) “a inovação é o motor da competitividade e
do desenvolvimento das nações”. Inovar é a palavra de ordem para estabelecer diferenciais
competitivos que permitam enfrentar o avanço da concorrência nos mercados nacional e
internacional.
O termo inovação possui múltiplos conceitos e abrange diversos entendimentos.
Na visão de Freeman (1979) inovação é o conjunto de processos, nos quais algumas mentes
imaginativas interligam ciência, tecnologia e mercado, no intuito de desenvolver novas
tecnologias e produtos.
Drucker (1998), por sua vez, apresenta a inovação como ato de atribuir novas
capacidades aos recursos (processos e pessoas) existentes na empresa para gerar riqueza. Para
Hamel (2005) a inovação é o processo estratégico de reinvenção contínua da própria firma e
da criação de novos conceitos de negócio.
Para o Manual de Olso (2005, p. 55) a inovação é a implementação de um produto
(bem ou serviço), processo, método de marketing ou método organizacional novo ou
significativamente melhorado, nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho
ou nas relações externas.
Diante do conceito apresentado, a inovação pode ser classificada em quatro
tipologias básicas: produto, processo, marketing e organização, sendo que as empresas podem
inovar adotando apenas um ou mais de um tipo de inovação, descritas no quadro 1 abaixo.
TIPO
Inovação nos produtos
(bem ou serviço)

Inovação de processo

Inovação em marketing

Inovação organizacional

DEFINIÇÃO
Introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que
concerne a suas características ou usos previstos. Incluem-se melhoramentos
significativos em especificações técnicas, componentes e materiais, softwares
incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais.
É a implementação de um método de produção ou distribuição novo ou
significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em técnicas,
equipamentos e/ou softwares.
Implementação de um novo método de marketing que envolva alterações
significativas no desenho ou embalagem do produto, e no seu posicionamento,
promoção ou preço.
A inovação de marketing tem como objetivo melhorar a forma como o produto
vai ao encontro das necessidades do cliente, abrindo novos mercados, ou
reposicionando um produto da empresa no mercado com o objetivo de aumentar
as vendas.
Os novos métodos de marketing podem ser implementados tanto para produtos
novos como para produtos já existentes.
Implementação de um novo método organizacional na prática de negócios da
empresa, no local de trabalho, na organização ou nas relações externas.
A inovação organizacional pode ter a intenção de aumentar o desempenho da
empresa reduzindo custos administrativos ou custos transacionais, melhorando a
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satisfação no local de trabalho (e consequentemente sua produtividade),
ganhando acesso a bens não comercializáveis (tais como informação externa não
codificada) ou reduzindo os custos dos materiais.
Fonte: Elaborado pelos autores (2014), com base no Manual de Oslo (2005).
Quadro 1 – Tipologia de Inovação

As inovações acima trazem como característica similar o fato de podem ocorrer
tanto de forma incremental quanto radical (UTTERBACK, 1996).
Entende-se por inovação radical uma grande mudança nas habilidades e
conhecimentos técnicos existentes, contemplando o desenvolvimento e a inserção de um novo
produto, processo ou até mesmo a forma de organização para um modelo de produção
totalmente novo. Já a inovação incremental refere-se às transformações que ocorrem em nível
do subsistema do produto ou processo modificado, envolvendo a redução de custos e o
acréscimo de qualidade em produtos já existentes, constituindo-se um meio poderoso de se
alcançar vantagens competitivas duradouras, já que é possível aplicar mudanças pontuais que
levem os ganhos significativos (FLOYSAND; JAKOBSEN, 2010; GOEDHUYS;
VEUGELERS, 2011; ROBERTSON; CASALI; JACOBSON, 2012). Em ambos os casos
(radical, incremental) a classificação depende do grau de percepção da empresa e do usuário.
Todavia apesar do fato das inovações poderem prover diversos benéficos para a
organização, a exemplo de melhor posicionamento no mercado e a oferta de bens e produtos
melhorados, a literatura destaca que as pequenas firmas apresentam dificuldades para
desenvolver inovações, em face de limitações de ordem financeira, técnica e operacional
(BIANCHI et al. 2010; LEE et al. 2010, MORELLI, 1994; PARIDA; WESTERBERG;
FRISHAMMAR, 2012; VAN DE VRANDE et al., 2009). Para mitigar esta situação indicase, como principal alternativa, a utilização de recursos oriundos de agentes externos a
organização (CHESBROUGH, 2012; MARTELETO, 2001; ROZENFELD; AMARAL;
TOLEDO, 2000), conforme trata a próxima seção.
2.2 Redes Sociais e Inovações em Pequenas Empresas
Em virtude do crescimento das complexidades tecnológicas no desenvolvimento
de novos produtos e serviços, acompanhado das limitações organizacionais, especialmente
das pequenas firmas, observa-se que a inovação demasiadamente interna a empresa vem
sendo substituída por inovações pautadas em conhecimentos externos, oriundos de
relacionamentos com agentes de fora da organização (HAGE; HOLLINGSWORTH, 2000;
RICHARDSON, 1972; SODA; 2011)
Estes múltiplos agentes constituem a rede social da empresa (MARTELETO,
2001; ROZENFELD; AMARAL; TOLEDO, 2000). No campo organizacional as redes sociais
podem ser visualizadas a partir das conexões formais e/ou informais da empresa com os
atores com quem mantém relacionamentos duradouros e/ou esporádicos (MARTELETO,
2001; NICHOLS et al. 2006; PINTO; JUNQUEIRA, 2009).
As conexões quando duradouras constituem elos denominados de laços fortes, os
quais caracterizam-se por interações frequentes (amigos, colegas, familiares, clientes,
fornecedores, distribuidores e outros) que fornecem acesso a informações e recursos
disponíveis nos próprios círculos sociais dos atores. Estes laços, por constituir-se de contatos
mais assíduos, normalmente proporciona um melhor diálogo e confiança entre os envolvidos
na relação (GRANOVETTER, 1973).
Já as conexões esporádicas são nomeadas de laços fracos, pois estabelecem-se por
meio de contatos menos frequentes (universidades, instituições de pesquisa e órgãos
governamentais) que fornecem acesso a informações e recursos além daqueles disponíveis nos
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REDES SOCIAIS

RECURSOS PARA A INOVAÇÃO

(Laços fortes; Laços fracos)

(Bens intangíveis; Bens tangíveis)

RADICAL

INOVAÇÃO NA PEQUENA
EMPRESA
Inovação em produto, processo,
marketing e organizacional

INCREMENTAL

círculos sociais dos atores. Este tipo de conexão permite a circulação e difusão de diferentes
tipos de conhecimentos, em contraponto aos laços fortes que, por serem mais coesos, podem
repassar informações redundantes.
No âmbito das pequenas empresas as interações dentro das suas redes sociais,
envolvendo os laços fortes e fracos, podem disponibilizar os recursos e conhecimentos
necessários para abastecer o processo de inovação destas firmas. Estes recursos geralmente
são tangíveis, a exemplo de equipamentos, recursos financeiros e laboratórios; e intangíveis,
tais como competências, atributos, informação, conhecimento, ideias, criatividade e outros,
(BARNIR; SMITH, 2002; BARUCH, 2000; BIRLEY, 1985), conforme descrito no esquema
analítico (figura 1) abaixo.
O modelo em comento mostra ainda que as inovações produzidas pelas redes
sociais da empresa podem ser do tipo incremental ou radical (UTTERBACK, 1996), e
envolver produtos, processos, marketing e organização (MANUAL DE OSLO, 2005). Vide
figura 1 a seguir:

Fonte: Elaborado pelos autores (2014)
Figura 1 - Redes Sociais e Inovação Colaborativa

A continuação trata dos procedimentos metodológicos que nortearam a aplicação
do esquema analítico exposto acima.
3. PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS
Para analisar como as redes sociais podem contribuir para a inovação das
pequenas empresas foi desenvolvida uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se de
estratégias qualitativas.
A pesquisa qualitativa envolveu uma abordagem interpretativa e naturalista do
objeto de estudo, no seu cenário natural, buscando compreender e interpretar o fenômeno de
acordo como o mesmo se manifesta, especialmente sob o ponto de vista dos respondentes,
sem a intervenção de técnicas estatísticas ou outros meios quantitativos para as possíveis
inferenciais do estudo (CRESWELL, 2010; STRAUSS; CORBIN, 2008).
O estudo possui caráter exploratório, tendo em vista que procurou fazer um
diagnóstico de como ocorre à inovação a partir das redes sociais, revelando variáveis ainda
desconhecidas e abrindo possibilidades de desenvolver questões mais precisas a serem
sanadas em estudos futuros (GODOY, 1995; NEUMAN, 1997; RICHARDSON, 1999).
A pesquisa também pode ser considerada descritiva, pois buscou delinear os
atores que compõem as redes sociais, as interações existentes entre os atores e os elementos
disponibilizados pelas redes sociais para o processo de inovação.
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Como método de pesquisa, adotou-se o Estudo de Caso, o qual segundo Yin
(2005) consiste em uma investigação detalhada de fenômenos contemporâneos, envolvendo
uma ou mais organizações, ou grupos dentro de uma organização, com vistas a executar uma
análise aprofundada e detalhada do contexto e dos processos envolvidos no fenômeno em
estudo.
Nesta pesquisa realizou-se o estudo de caso múltiplo, pois conforme defende Yin
(2005), a apreciação de mais de uma organização pode trazer informações complementares
sobre um assunto. Eisenhardt (1989), por sua vez, afirma que a técnica possibilita o confronto
entre os casos pesquisados, possibilitando com isso detectar resultados similares ou
contrastantes, os tornando mais confiáveis.
Como critério para escolha dos casos utilizou os seguintes requisitos: (1) Ser
enquadra como pequena empresa, conforme classificação do SEBRAE (2011), a qual
considera o número de empregados (comércio e serviços de 10 a 49 funcionários); (2) atuar
no segmento varejista; (3) Localizar-se no estado de Sergipe; (4) Ter implantado ou praticado
pelo menos uma inovação; (5). Ter interação/comunicação com parceiros externos à empresa,
como clientes, concorrentes, órgãos apoiadores, centros de pesquisa, a exemplo.
A coleta de dados da pesquisa de campo foi estruturada a partir das questões de
pesquisa, categorias analíticas e elementos de análise (Quadro 2), construídos com base no
modelo exposto na figura 1 acima.
QUESTÕES DE PESQUISA
Qual o perfil da pequena empresa?
Quais os atores que compõem as redes
sociais das pequenas empresas?

Quais os recursos disponibilizados pela
rede social para o processo de inovação?
Quais os tipos de inovações implantadas
pelas pequenas empresas a partir das redes
sociais?
Fonte: Elaborado pelos autores (2014)

CATEGORIAS
ANALÍTICAS
Perfil da Pequena
Empresa
Rede Social

Inovação na Pequena
Empresa

ELEMENTOS DE ANÁLISE
Fundação; Localização; Ramo
de Atuação; Histórico Social.
Órgãos
governamentais;
Consultores; Órgão de Apoio;
Clientes; Amigos; Colegas,
fornecedores.
Apoio; Idéias; Conhecimentos;
Informações; Incentivos.
Produto; Processo; Marketing;
Organizacional.
Incremental; Radical.

Quadro 2 – Categorias Analíticas e Elementos de Análise

Os dados da pesquisa de campo foram coletados mediante entrevista semiestruturada. A entrevista partiu de questionamentos básicos apoiados na revisão da literatura,
e em seguida foi se ampliando as interrogativas a partir das respostas dos entrevistados,
trazendo com isso profundidade ao estudo e esclarecimento das variáveis diagnosticadas no
fenômeno (SAUNDERS, LEWIS E THORNILL; 2000).
As entrevistas foram realizadas no período de três dias, com duração de uma hora
por cada empresário entrevistado. Foram entrevistados três pequenos empresários que se
enquadraram nos critérios acima elencados. O áudio foi gravado e utilizado para a transcrição
detalhada dos casos. As entrevistas foram realizadas no mês de novembro do ano de 2014.
As entrevistas foram realizadas dentro das organizações pesquisadas,
possibilitando com isto fazer a observação in loco de algumas das inovações implantadas
pelas empresas. Estas observações serviram de instrumento para validação de algumas
informações disponibilizadas pelos entrevistados.
Os dados coletados nas entrevistas foram analisados por meio da técnica Análise
de Conteúdo. Esta técnica segundo Bardin (2008) corresponde à análise das comunicações,
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neste caso, os trechos transcritos das entrevistas, com o propósito de extrair as informações
necessárias para atender as questões de pesquisa.
Cada entrevista foi analisada individualmente. Os registros da análise foram
estruturados de forma sintética seguindo as categorias analíticas descritas no quadro 3.
Após análise individual, os casos foram analisados de forma comparativa, a fim
de buscar as similaridades e contrates dos resultados de cada caso. Em seguida, foi realizada a
triangulação dos dados obtidos nas entrevistas (análise individual e comparativa) e observação
in loco, a fim de alcançar confiabilidade aos resultados do estudo.
A continuação apresenta os dados da pesquisa de campo.
4 ANÁLISE DOS CASOS
Este capítulo contempla a análise comparativa dos casos que compõem a presente
pesquisa, e discussão dos resultados, seguindo as categorias analíticas do artigo.
As empresas que compõe esta pesquisa estão identificadas pelas letras “A”, “B” e
“C”, tendo os seus perfis delineados a seguir:
4.1 Perfis das empresas
A empresa “A” encontra-se localizada na cidade de Japoatã, e as empresas “B” e
“C” na cidade de Propriá, ambas na região do Baixo São Francisco do Estado de Sergipe. As
firmas em comento foram fundadas nos anos de 1990; 2002 e 2006, respectivamente, tendo
12 funcionários (empresa A e B) e 10 empregados (empresa C), portando enquadrando-se
como pequeno porte, de acordo com a classificação do SEBRAE.
A empresa “A” atua no setor varejista do ramo confecções, móveis e
eletrodomésticos, contando com filiais na cidade de Propriá/SE e Cedro de São João,
localizadas no Baixo São Francisco Sergipano. A empresa “B” também atua no setor de
varejo, no ramo de calçados, confecções e acessórios, e a empresa C no ramo de confecções,
móveis e eletrodomésticos.
As empresas B e C apesar de não possuírem filiais, contam com o público que
reside nas diversas cidades do Baixo São Francisco. Vale destacar que estas cidades são de
pequeno porte, e o município de Propriá/SE se destaca como central nesta região.
As três empresas em questão atende aos requsitos de escolha de casos, pois são
pequenos negócios, localizados na região selecionada pela pesquisa e que possuem interações
sociais e inovações, conforme descrito nos itens abaixo.
4.2 Redes Sociais das Empresas
Este item trata das redes sociais das empresas A, B, e C partindo da definição de
que as redes sociais são constituídas pelas conexões formais e/ou informais da organização
com os múltiplos atores com quem mantém relacionamentos duradouros e/ou esporádicos
(MARTELETO, 2001; NICHOLS et. al. 2006; PINTO; JUNQUEIRA, 2009).
Em seguida, observa-se que as conexões das redes sociais são classificadas neste
estudo em laços fortes, que se caracterizam pela intimidade e proximidade entre atores; e
laços fracos, representados por relações esparsas e que não traduzem proximidade e
intimidade (GRANOVETTER, 1973).
Neste sentido a pesquisa identificou que as empresas A, B e C possuem a sua rede
social composto por laços fortes, contemplando os amigos dos empresários e seus familiares,
bem como funcionários e clientes. Já os laços fracos são representados por empresas do setor
de informática, Serviço de Apoio às micro e pequenas empresas (SEBRAE), Banco do Brasil,
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Banco do Nordeste, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal. Ainda nos laços fracos o
empresário A conta com empresas do mesmo setor (concorrentes) e Universidade Federal de
Sergipe.
Em seguida apresenta-se como as redes sociais contribuem para o processo de
inovação da pequena empresa.
4.3 Redes Sociais e Inovações nas Pequenas Empresas
Nesta parte do artigo encontra-se descrito como ocorre a inovação a partir das
redes sociais acima delineadas. Os subitens abaixo expõem as inovações colaborativas das
empresas pesquisadas, seguindo as tipologias do Manual de Olso (2005) e classificação em
radical e incremental de Utterback (1996).
4.3.1 Inovação em produto
Neste quesito, a pesquisa revelou que as inovações em produtos, definidas como a
introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado, foram
desenvolvidas pelas empresas B e C a partir dos recursos disponibilizados por suas redes
sociais.
Os empresários B e C relataram que adotaram uma inovação do tipo incremental,
por meio da inclusão de novas marcas de confecções e móveis, respectivamente, a partir da
indicação de seus clientes.
Os empresários destacaram ainda que esta inovação ocorreu a partir do apoio do
SEBRAE ao disponibilizar cursos e seminários voltados para o processo de gestão
empresarial e inovação, os quais lhes forneceram competências para identificar as
necessidades dos seus clientes e fornecer novas marcas de produto como um diferencial
competitivo em relação à concorrência.
O empresário B acrescentou a contribuição de seus fornecedores, ao
disponibilizarem informações sobre as tendências do mercado de modas, e dos seus
funcionários, por estarem em contato direto com os clientes, identificando os anseios do
público.
Já a empresária C apresentou o suporte dos bancos que disponibilizaram recursos
financeiros para investir nas novas marcas. Em seguida, a empresária destaca as contribuições
das empresas do mesmo setor (concorrentes) por meio de ideias e orientações sobre
determinadas marcas e produtos.
4.3.2 Inovação em marketing
A inovação em marketing consiste no desenvolvimento de um novo método de
marketing que envolva alterações significativas no desenho ou embalagem do produto, ou no
seu posicionamento, promoção e preço. (MANUAL DE OLSO, 2005).
As três empresas pesquisadas apresentaram como inovação em marketing,
sustentada pelas suas redes sociais, a utilização das redes virtuais, a exemplo facebook e
instagram para promoção e divulgação dos seus produtos, bem como para estreitar os
relacionamentos com os clientes e fideliza lós.
Nesta inovação, as empresas A, B e C destacaram como principais protagonistas,
os seus clientes, funcionários, familiares e amigos que concederam a ideia de utilizar esta
ferramenta para o marketing das firmas.
Os empresários entrevistados destacaram ainda que os seus clientes e amigos
“curtem” a página virtual da empresa, de modo a ampliar a divulgação do negócio. Além
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disto, os clientes também incluem fotografias dos produtos adquiridos nas lojas, em sua
própria rede virtual, demonstrando credibilidade.
Registra-se que as redes virtuais vem impactando positivamente no processo de
vendas das empresas A, B e C, pois muitas pessoas buscam as lojas para adquirir um produto
que visualizou na página virtual.
Esta inovação foi considerada radical, pois as empresas pesquisadas utilizavam
apenas estratégias tradicionais de divulgação (promoção em rádio, panfletagem), e passaram a
utilizar a rede virtual, via internet, como uma ferramenta de marketing.
4.3.3 Inovação Organizacional
Uma inovação organizacional corresponde à adoção de um novo método
organizacional na prática de negócios da empresa, no local de trabalho, na organização ou nas
relações externas, com o objetivo de aumentar o desempenho da empresa e reduzir custos
administrativos, melhorando a satisfação no local de trabalho (MANUAL DE OLSO, 2005).
Neste quesito as empresas A, B e C indicaram como inovação organizacional a
modernização e informatização do processo de venda das suas respectivas empresas,
incluindo a implantação do sistema de cartões (crédito/débito), sendo considerada uma
inovação radical, pois abandonaram uma metodologia tradicional para adotar um método de
trabalho totalmente novo para as organizações estudadas.
Em seguida, as três empresas relatam que a inovação em destaque se deu devido
às consultorias e orientações do SEBRAE, e contou com o apoio de Bancos por meio da
facilitação da implantação do sistema cartão de crédito/debito; bem como contou com o
suporte de empresas do setor de informática que disponibilizaram licenças de softwares
específicos de vendas.
Com relação à licença, os três empresários entrevistados destacaram que por meio
do SEBRAE foi possível integrar várias pequenas empresas do estado de Sergipe, e com isto
conseguir a redução de custos da implantação do sistema.
Os empresários relataram ainda que o SEBRAE disponibilizou capacitações sobre
atendimento ao público para os seus funcionários, de forma a melhorar o atendimento ao
cliente.
O empresário A destacou também que a Universidade Federal de Sergipe
promoveu uma pesquisa sobre atendimento ao cliente e indicou como alternativa para melhor
posicionamento competitivo a modernização do processo de vendas.
Esta inovação trouxe como benefício para as empresas: celeridade no processo de
vendas; extinção da inadimplência, pois deixou de utilizar o pagamento parcelado pela própria
loja e adotou o parcelamento via cartão de crédito; controle acurado do processo de entrada e
saída de mercadorias da loja; satisfação do cliente com relação ao atendimento prestado.
Além da modernização do processo de vendas, a empresa B apresentou como
inovação em processo a implantação de um novo sistema de gestão empresarial denominado
SEA, o qual compreende aos módulos pagamentos, estoques, clientes, fornecedores e vendas.
Este software veio para substituir o sistema IGC da empresa B. Esta inovação é do tipo
incremental e contou com a orientação do SEBRAE.
O quadro 3 apresenta a síntese das contribuições das redes sociais para a
inovação.
ATORES DA REDE
SOCIAL
SEBRAE

RECURSOS DA REDE SOCIAL PARA A INOVAÇÃO
Orientação, Informação, Ideias.
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Clientes
Funcionários
Bancos
Universidade F. de Sergipe
Clientes
Bancos

Cursos de capacitação para os funcionários da empresa, a fim de melhorar o
processo de atendimento e vendas.
Integração de empresas para redução de custos de implantação de sistema
informatizado de vendas
Sugestões e ideias
Identificação das necessidades dos clientes
Recurso Financeiro
Pesquisa e orientação
Sugestões e ideias
Recursos Financeiros
Implantação do sistema de cartão de crédito para aperfeiçoar o processo de
vendas
Ideias e orientações
Licença de softwares

Concorrentes
Empresa do Setor de
Informática
Fonte: Dados da pesquisa (2014)

Quadro 3 – Síntese das contribuições das redes sociais para a inovação

Registra-se que as empresas pesquisadas não apresentaram inovações em
processos.
Saturada a análise dos casos, a continuação expõe as conclusões.
5 CONCLUSÕES
O presente artigo projetou o objetivo geral de analisar as contribuições das redes
sociais para a inovação das pequenas do comércio varejista do estado de Sergipe, mediante o
método de pesquisa Estudo de Múltiplos Casos.
A pesquisa de campo revelou que as pequenas empresas alcançadas neste estudo
possuem interações com diversos agentes externos, constituindo a sua rede social. Estas redes
sociais são compostas por laços fortes (amigos, familiares, colegas de trabalho) e laços fracos
(bancos, universidades, empresas do segmento de informática, concorrentes, SEBRAE).
Por meio das interações com os atores das suas redes sociais, as pequenas
empresas conseguiram obter diversos recursos para desenvolver as suas inovações, com
destaque para conhecimentos, orientações, ideias, aporte financeiro, tecnológico e estratégico
e redução de custos.
Estes recursos subsidiaram inovações de cunho radical e incremental em produtos,
métodos de marketing e métodos organizacionais nas pequenas empresas estudadas,
resultando em (1) ampliação da oferta de produtos, (2) aumento na satisfação do cliente; (3)
acréscimo nas vendas; (4) celeridade no processo de comercialização; (5) extinção da
inadimplência; (6) melhor controle do processo de entrada e saída de mercadorias; (7) maior
credibilidade para a empresa.
Neste sentido é possível apresentar como contribuições acadêmicas a confirmação
do pressuposto teórico de que por meio das redes sociais as pequenas empresas podem
desenvolver inovações, superando com isto os fatores que as impedem de inovar. E como
contribuições práticas, ou seja, gerenciais, expõem-se que as inovações por meio das redes
sociais são um instrumento para as pequenas empresas alcançarem maior competitividade,
reduzindo os riscos da sua descontinuidade.
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