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RESUMO 

 

Este trabalho trata da gestão da inovação na produção de peixes em cativeiro na municipalidade de 
Porto Velho. A problemática da pesquisa é: como utilizar a gestão da inovação na produção de peixe 
em cativeiro para otimizar os empreendimentos produtores?  Tem como objetivo geral estudar a 
produção de peixe em cativeiro mediante aporte dos conceitos de gestão da inovação. E tem como 
objetivos específicos caracterizar a gestão da produção de peixe em cativeiro realizada por agricultor 
familiar porto-velhense (1), efetuar análise SWOT sobre o empreendedorismo da produção de peixe 
em cativeiro em face da inovação requerida (2) e propor a inovação ideal para inclusão de sistema 
produtivo em face da demanda destes produtos, tendo por base a Teoria U (3). No preparo utilizou-se 
da abordagem de natureza qualitativa e de tipologia descritiva, o método utilizado foi o de estudo de 
caso; como procedimentos realizou-se observação in loco e entrevistas para coleta e seleção de dados. 
Como possível resposta a problemática se tem que os produtores de peixes em cativeiro devem buscar 
a inovação ideal, com base na Teoria U, orientada pela capacidade de aproveitar os pontos fortes do 
empreendimento, de visualizar as oportunidades e tirar vantagens delas, combatendo as fraquezas 
internas e ameaças externas, proporcionado um melhor aproveitamento do potencial do 
empreendimento. Como resultado foi possível propor a inovação ideal ao empreendimento estudado 
que foi de implantação de um sistema integrado de produção de peixes em cativeiro e agricultura, 
através da fertirrigação. Dessa forma esta pesquisa se mostrou importante devido aos poucos estudos 
conhecidos sobre o tema na região. Este trabalho poderá, ainda, fomentar o interesse no meio 
acadêmico para a criação de novas pesquisas, além de servir como material de consulta para o público 
interessado. 

 

Palavras-chave: Produção de peixes em cativeiro. Agricultor familiar. Análise SWOT. Teoria U. 

Inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work deals with the management of innovation in the production of fish in captivity in the municipality 
of Porto Velho. The research problem is: how to use innovation management in the production of captive 
fish to optimize the productive ventures? Its general objective is to study the production of fish in captivity 
through the contribution of the concepts of innovation management. The objectives of this study are to 
characterize the management of fish production in captivity carried out by Porto-Velho family farmer (1), 
to conduct SWOT analysis on captive fish entrepreneurship in the face of the required innovation (2) 
and to propose the ideal innovation for inclusion of a productive system in the face of the demand of 
these products, based on Theory U (3). In the preparation we used the qualitative and descriptive 
typology approach, the method used was the case study; such as procedures performed on-site 
observation and interviews for data collection and selection. As a possible answer to this problem, 
captive fish farmers must seek the ideal innovation based on the Theory U, guided by the ability to take 
advantage of the strengths of the enterprise, to visualize the opportunities and to take advantage of 
them, combating the internal weaknesses and external threats, providing a better use of the potential of 
the enterprise. As a result, it was possible to propose the ideal innovation to the studied project, which 
was to implement an integrated system of fish production in captivity and agriculture, through fertigation. 
Thus, this research proved to be important due to the few known studies on the subject in the region. 
This work may also foster interest in the academic environment for the creation of new research, as well 
as serve as a reference material for the interested public. 
 
 
Keywords: Captive fish production. Family farmer. SWOT analysis. Theory U. Innovation. 
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1 INTRODUÇÃO       

        

A criação de peixes em cativeiro começou por volta de 3.000 a.C com os 

sumérios, o primeiro povo a habitar a região da Mesopotâmia, o atual Iraque, 

compreendida entre os rios Tigre e Eufrates, como um meio alternativo de 

subsistência. Segundo o relatório da FAO - Organização da Alimentação e Agricultura 

da ONU (2017) atualmente não é muito diferente, enquanto a demanda mundial por 

pescado cresce em ritmo acelerado, as possibilidades de expansão da captura 

pesqueira estão caminhando para a extinção de algumas espécies.  

Pelas estimativas da ONU, entre 2020 e 2021 a produção global de peixes de 

cultivo ultrapassará a produção de peixes de captura. O estudo mostra, também, que 

a produção de peixes de cultivo cresceu 60% entre 2007 e 2017, saindo de 50 

milhões/t/ano para os atuais 80 milhões/t. no mesmo período, a produção de peixes 

de captura manteve-se estável, na faixa dos 90/92 milhões de toneladas por ano. 

Segundo dados do IBGE (2017) tanto a produção quanto o consumo de 

pescado no Brasil vêm crescendo a cada ano, acompanhando o crescimento mundial. 

No caso da produção, dados do IBGE apontam que, em 2017, foram 700 mil toneladas 

de peixes produzidas em cativeiro no país. Ainda segundo dados do IBGE (2017) 

Rondônia se mantém desde 2014 na liderança na produção de peixes nativos em 

cativeiro, do Brasil, seguido do Paraná e do Mato Grosso. E conforme dados da 

SEAGRI (2018) o Estado produziu entorno de 100 mil toneladas no ano de 2017.  

Dessa forma se faz necessário sistemas produtivos de produção de peixes em 

cativeiro com aporte dos conceitos de gestão da inovação. Segundo Freitas Filho 

(2013) a inovação não se trata apenas de propaganda, mas sim de um fator que faz 

uma grande diferença para organizações de todos os tipos e tamanhos. A ideia é que 

se as empresas não mudarem o que oferecem, sejam bens ou serviços, e como são 

produzidos e ofertados, poderão ser superadas por outras que o façam. A inovação é 

diretamente ligada ao crescimento, e nos dias atuais também está ligada com a 

promoção da sustentabilidade. 
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1.1 Problema de pesquisa 

 

Para Arruda Filho (2015) a pergunta de pesquisa é todo o problema cuja 

resposta seja de interesse da comunidade científica, que julga a relevância da 

proposta contida no projeto de investigação, com isso toda pesquisa é baseada em 

um problema. Corroborando com o exposto Santos (2015) diz que a pesquisa não se 

inicia através da mera observação ou qualquer tipo de mensuração e medida; ao 

contrário, surge da perplexidade do pesquisador ao perceber uma demanda a ser 

respondida. 

Partindo desses princípios e considerando que a produção do peixe em 

cativeiro tem aumentado nos últimos anos no município de Porto Velho, gerando 

renda ao produtor familiar no meio rural e contribuindo para o abastecimento de 

alimento local. É formulada a problematização desta pesquisa, que é: como utilizar a 

gestão da inovação na produção de peixe em cativeiro para otimizar os 

empreendimentos produtores? 

 

1.2 Objetivo geral 

 

Os objetivos desta pesquisa subdividem-se em geral e específicos. O objetivo 

geral é estudar a produção de peixe em cativeiro mediante aporte dos conceitos de 

gestão da inovação.  

 

1.3 Objetivos específicos 

 

Para atender ao objetivo geral proposto, são apresentados três objetivos 

específicos a saber: 

(1). Caracterizar a gestão da produção de peixe em cativeiro realizada por agricultor 

familiar portovelhense. 

(2). Efetuar análise SWOT sobre o empreendedorismo da produção de peixe em face 

da inovação requerida. 
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(3). Propor a inovação ideal para inclusão de sistema produtivo em face da demanda 

destes produtos, tendo por base a Teoria U. 

 

1.4 Justificativa   

 

Considerando que o munícipio de Porto Velho é a capital do estado de 

Rondônia, dessa forma, conforme afirma o IBGE (2017) possui a maior e mais 

diversificada economia do Estado. E que Porto Velho ocupa o 5º lugar na produção 

de peixes em cativeiro com mais de 5,2 mil toneladas produzidas em 2017, sendo, 

também, que a atividade se encontra em franca expansão com a produção de peixes 

nativos, como o tambaqui, jatuarana e o pirarucu. Se faz necessário estudos sobre 

sistemas produtivos desses produtos com aporte dos conceitos de gestão da 

inovação, desse modo proporcionando a otimização dos empreendimentos, os 

tornando ainda mais produtivos e com um retorno maior ao produtor.  

Deste modo foi escolhida essa municipalidade para se realizar a pesquisa, pois 

é evidente a importância do seu papel para o fortalecimento da economia de 

Rondônia, também pelo fato de existir poucos estudos conhecidos sobre a piscicultura 

dentro do município de Porto Velho. Por último, deve-se levar em consideração que 

não existem estudos na região considerando a gestão da inovação como modelo para 

melhoramento dos sistemas produtivos de produção de peixes em cativeiro. Dessa 

forma este trabalho poderá fomentar o interesse no meio acadêmico para a criação 

de novas pesquisas, além de servir como material de consulta para o público 

interessado.  
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2 REVISÃO TEÓRICA E CONCEITUAL 

 

Segundo Siena (2011) a revisão teórica e conceitual diz respeito à 

fundamentação teórica sobre a abordagem do tema e do problema de pesquisa, por 

meio da identificação de um quadro teórico referencial que dará sustentação ao 

trabalho. Corresponde a identificação e análise do que já foi publicado refletindo o 

nível de envolvimento do autor com o tema. A Figura 1 a seguir demonstrar o 

complexo teórico e conceitual deste trabalho. 

 

 Figura 1: Diagrama do complexo teórico e conceitual. 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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gestão da produção 

Teoria da Contingência. 

Conceito de Matriz 
SWOT. 

 

Abordagem da 
Teoria U. 

 

Resolução do problema e 

obtenção de resultados. 

Conceito de 
Inovação e 

Sustentabilidade. 
 

Objetivo Geral e Específicos 

Tema e problema de pesquisa 
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Os elementos da Figura 1 acima partem do problema de pesquisa e dos 

objetivos, dessa forma a revisão teórica e conceitual se articula com o objeto de 

pesquisa a fim de responder à questão-problema e propor como resultado a inovação 

ideal focado na produção de peixes em cativeiro. Com isso é possível determinar as 

abordagens teóricas e conceituais como base para nortear a pesquisa deste trabalho, 

são elas: A Teoria da Contingência, o conceito de gestão da produção, o conceito de 

agricultura familiar, a abordagem sobre a análise SWOT, os conceitos de 

empreendedorismo; para melhor compreensão do sistema de produção de peixe em 

cativeiro. A teoria U desenvolvida por Otto Scharme como base para propor a 

inovação ideal e o conceito de gestão da inovação e sustentabilidade. 

 

2.1 Conceitos da Teoria da Contingência, da gestão de produção e de agricultura 

familiar 

 

Segundo Dias (2013), a Teoria da Contingência enfatiza que nas organizações 

tudo é relativo, tudo varia. Ela foi elaborada a partir dos trabalhos desenvolvidos por 

Burns e Stalker e Joan Woodward. Esta teoria diz que não existe um único jeito de 

administrar, pois deve-se considerar o ambiente interno e, principalmente o ambiente 

externo, as variáveis que afetam e determinam os caminhos a serem seguidos pelas 

organizações são inúmeros e, dependendo do intuito e planejamento de cada 

empresa, influenciados por estas variáveis, é que será decidido o caminho a ser 

seguido individualmente em cada organização. 

Chiavenato (2014) comentando sobre os trabalhos de Lawrence e Lorsch e de 

Woodward, afirma que a teoria da contingência visualiza o ambiente como um ator e 

não como um fator. Como consequência, considera a organização como o elemento 

passivo e que reage a um ambiente que estabelece as condições do jogo. A teoria da 

contingência enfoca as organizações de dentro para fora colocando o ambiente como 

fator primordial na estrutura e no comportamento das organizações, por se tratar de 

um sistema aberto. A formulação da estratégia funciona como um processo reativo às 

forças ambientais. Outro fator determinante é a tecnologia, pois para a teoria 

contingencial a tecnologia constitui a variável independente que condiciona a estrutura 

e o comportamento organizacionais, que constituem as variáveis dependentes do 
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sistema. A visão contingencial focaliza a organização como um meio de utilização 

racional da tecnologia. 

Ainda sobre o ambiente, Pereira (2014) diz que as organizações estão inseridas 

a um só, mas as organizações estão expostas à apenas uma parte dele que pode ser 

diferente das demais, é dividido em tipologias e são características do ambiente de 

tarefas. Os ambientes podem ser homogêneos ou heterogêneos de acordo com a 

estrutura. É considerado homogêneo quando há pouca mistura de mercados; e 

heterogêneo quando existe diferencia mento múltiplo nos mercados. Os ambientes, 

ainda, podem classificados estáveis ou instáveis de acordo com sua dinâmica. 

Chama-se de estável quando quase não ocorrem mudanças e quando ocorrem são 

previsíveis. Já é chamado de instável quando há mudanças o tempo inteiro, essas 

mudanças geram a incerteza. Já o ambiente homogêneo tem diferenciação menor e 

os problemas podem ser tratados de forma mais simples. O mesmo acontece com a 

estabilidade e instabilidade. Quanto mais estável menor a contingência, permitindo 

uma estrutura burocrática e conservadora, porém quanto mais instável, maior a 

contingência e maior a incerteza, porque há uma estrutura organizacional mutável e 

inovadora. 

 

2.1.1 Conceito de gestão da produção 

 

Para Corrêa (2013) a gestão da produção trata da maneira como as 

organizações reúnem recursos destinados a produção de bens e serviços. E a função 

produção é a parte da organização responsável por essa atividade, mas nem todas 

as organizações possuem uma estrutura com essa denominação, podendo também 

ser denominada de operações.  

Slack (2013) afirma que a gestão da produção é o termo utilizado para as 

atividades, decisões e responsabilidade dos gerentes de produção. E que a produção 

em uma organização possui quatro funções centrais que são a razão de sua 

existência, são elas: a função marketing, a função desenvolvimento de 

produto/serviço, função produção e função recursos humanos, conforme apresentado 

no Quadro 1 a seguir. 
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Quadro 1: Atividades das funções centrais.  

 
Atividades funcionais principais 

 

 
Descritiva 

 

 
1.Função Marketing 
 

Responsável por comunicar os produtos e serviços da 
organização a seus mercados para gerar pedidos de serviços 
e produtos dos clientes 

 
2.Função Desenvolvimento de 
Produto/Serviço 
 

Responsável por desenvolver novos produtos e serviços ou 
modifica-los para gerar futuras solicitações dos clientes.  

 
3.Função Produção 
 

Responsável por satisfazer as solicitações dos clientes por 
meio da produção e entrega dos produtos e serviços. 

4. Função Recursos Humanos ou 
Gestão de Pessoas 

Responsável por gerenciar as pessoas que a organização 
necessita para o funcionamento. Tem como principais 
atividades: recrutamento e seleção, treinamento e 
desenvolvimento e gerenciamento burocrático de pessoal. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Slack (2013). 

 

Na função produção ocorre um processo de transformação onde um conjunto 

de recurso chamados de Input são usados para transformar algum em bens e serviços 

chamados de Output. A Figura 2 a seguir, demonstram o modelo Input-

Transformação-Output, no qual diversas atividades de produção podem ser 

descrevidas desta maneira. 

 

Figura 2: O modelo Input-Transformação-Output 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Slack (2013) 

Recursos de Entrada a 
serem transformados:  
 
-Materiais 
-Informações 
-Consumidores 

Recursos de Entrada de 
transformação: 
 
-Instalações Físicas 
-Funcionários 

 
 
 
 

Processo de Transformação 
Clientes 

Recursos 

de Input 

Output de 

produtos 

ou serviços 

Ambiente

Ambiente 
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Por último a função produção segundo Moreira (2012), tem 5 objetivos a serem 

seguidos pelos gestores da produção, são eles: qualidade, controle de custo, 

confiabilidade, rapidez e flexibilidade, conforme descrito em seguida no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Os 5 objetivos da função produção  

 
Objetivos da função produção 

 
Descritiva 

1.Qualidade; 

É um conjunto de atributos que se refere ao padrão dos 
produtos e serviços disponibilizados pelas organizações. O 
objetivo qualidade significa “fazer certo as coisas”, ou seja, não 
cometer erros e realizar uma produção bem-sucedida, com isso 
essa característica proporciona uma vantagem 
competitiva para a empresa 

2.Controle de custos; 

Classificado como o mais importante objetivo de desempenho, 
pois é através dele que muitas empresas concorrem entre si. 
Quanto menor o custo para produzir um bem ou serviço, menor 
pode ser o preço aos consumidores. Essa característica atinge 
também as empresas que concorrem em outros aspectos, mais 
que sempre estarão interessadas em manter o menor custo 
possível. 

3.Confiabilidade; 

 Fazer as coisas a tempo para os consumidores receberem 
seus produtos/serviços de acordo com o prometido. Seus 
principais indicadores são o nível de atraso dos pedidos, tempo 
médio entre falhas e disponibilidade de equipamentos 

4.Rapidez; 

Tempo que algum serviço leva para ser concluído. A Rapidez, 
do ponto de vista externo, é o tempo de espera do consumidor 
para receber o produto / serviço. A rapidez na tomada de 
decisões, na movimentação de materiais e no fluxo de 
informações é fundamental para uma resposta rápida aos 
consumidores. 

5.Flexibilidade. 

É a capacidade de alterar as condições de operação em função 
da demanda. Pode ser alterar o que a operação faz, como faz 
ou quando faz. sistema produtivo precisa estar em condições 
de mudar constantemente para satisfazer as necessidades de 
seus consumidores. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moreira (2012). 

 

2.1.2 Conceito de agricultura familiar 

 

Para Eric (2017) a agricultura familiar é considerada aquela em que a gestão, 

a propriedade e a maior parte do trabalho advêm de pessoas que mantém entre si 

laços de sangue ou casamento. Logo, esses atributos garantem o conceito de 

agricultura familiar, pois as atividades feitas por essas pessoas estão relacionadas à 

gestão, à propriedade e ao trabalho familiar. Por tanto, a agricultura familiar, é aquela 
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em que a família ao mesmo tempo detém a posse dos meios de produção e realiza o 

trabalho na unidade produtiva, podendo produzir tanto para sua subsistência como 

para o mercado.  

Segundo Abramovay (2014) a produção agrícola familiar é sempre lembrada 

por sua importância na geração de emprego e na produção de alimentos, 

especialmente voltada para o abastecimento local, focalizando mais as funções de 

caráter social do que as econômicas, levando em conta sua menor produtividade e 

incorporação tecnológica. Contudo, é necessário destacar que a produção familiar, 

além de fator redutor do êxodo rural e fonte de recursos para as famílias com menor 

renda, também contribui expressivamente para a geração de riqueza, considerando a 

economia não só do setor agropecuário, mas do próprio País. 

Para Delgado e Bergamasco (2017) existe interesse da família agricultora de 

obter lucro com sua atividade produtiva, mas que tal interesse está necessariamente 

subordinado à satisfação da família. E isso ocorre por não haver a separação entre 

gestão e trabalho, estando ambos sob a responsabilidade do produtor e sua família. 

E mesmo quando há a necessidade de contratar mão-de-obra, ela ocorre de forma a 

complementar a força de trabalho da família. Como fator de geração de renda a 

agricultura familiar tem sua importância como fator de desenvolvimento regional. 

 

2.2 Conceito de Matriz SWOT e de empreendedorismo. 

 

Neste tópico são tratados os conceitos de Matriz SWOT e de 

empreendedorismo, que serão importantes no confronto teórico conceitual da 

pesquisa. O conceito de Matriz SWOT como uma ferramenta gerencial é essencial 

para a obtenção dos dados, que darão base ao atendimento do objetivo específico 2 

desta pesquisa que corresponde a análise SWOT do empreendedorismo da produção 

de peixes em face da inovação requerida; desse modo sendo utilizado, também, para 

a obtenção de dados para a implementação da Teoria U de inovação no objetivo 

específico 3. Já o conceito de empreendedorismo será importante para 

esclarecimento sobre a atividade empreendedora na produção de peixes. 
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2.2.1 Conceitos sobre Matriz SWOT 

 

 Segundo Rezende (2013) a análise SWOT é uma ferramenta utilizada para a 

formulação de estratégias que busca atingir a adequação entre as capacidades 

internas e as possibilidades do ambiente externo. Considerada uma das práticas mais 

comuns voltadas para o pensamento estratégico das empresas, sendo uma 

ferramenta essencial para uma organização, pois é através dela que a empresa 

consegue ter uma visão clara e objetiva sobre quais são suas forças e fraquezas no 

ambiente interno e suas oportunidades e ameaças no ambiente externo, oferecendo 

oportunidades aos gestores de elaborar estratégias para obter vantagem competitiva 

e melhora no desempenho organizacional. Sua função é cruzar as oportunidades e as 

ameaças externas de determinada organização com seus pontos fortes e fracos, 

através de uma avaliação estratégica. 

Desse modo o mapeamento ambiental e a analise interna proporcionam os 

meios para a elaboração da matriz SWOT. A Figura 3 a seguir ilustra a apresentação 

gráfica da análise SWOT. 

 

Figura 3: Analise SWOT 

 

Fonte: Google imagens (2018) 
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Segundo Chiavenato (2014) os pontos fortes e fracos, dizem respeito à fatores 

internos que podem ser controláveis que podem proporcionar condições positivas ou 

negativas, como exemplo temos a força de trabalho, estrutura produtiva, etc. onde se 

encaixaria a estrutura física. E quanto aos fatores externos, temos as oportunidades 

e ameaças que podem influenciar a organização de forma positiva ou negativa no 

cenário atual ou futuro, esses fatores não são controlados e no caso das 

oportunidades depende de a organização saber utilizar delas, como exemplo tem a 

demanda da clientela, as empresas concorrentes, política, tecnologia etc. O Quadro 3 

a seguir descreve as variáveis de analise em uma matriz SWOT. 

 

Quadro 3: Descritiva das variáveis de uma matriz SWOT. 

 
Ambiente Interno 

 
Descritiva 

1.Pontos fortes 
São características internas, atuais ou potenciais que auxiliam 
substancialmente e por longo tempo o cumprimento da missão e/ou 
objetivos da organização. 

2.Pontos fracos 
São características ou deficiências internas, atuais ou potenciais, que 
prejudicam ou dificultam, substancialmente, e por longo tempo, o 
cumprimento da missão e/ou objetivos estratégicos e da organização. 

 
Ambiente Externo 

 
Descritiva 

 
3.Oportunidades 
  

São fenômenos ou condições externas, atuais ou potenciais, capazes 
de contribuir, substancialmente e por longo tempo, para o êxito da 
missão e/ou objetivos estratégicos e da organização. 

4.Ameaças 
São fenômenos ou condições externas, atuais ou potenciais, capazes 
de prejudicar ou dificultar substancialmente e por longo tempo, a 
missão e/ou objetivos estratégicos da organização. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Chiavenato (2014) 

 

Por fim segundo Maximiano (2017) Os ambientes interno e externo são 

dinâmicos, passando por várias transformações constantemente. Em razão disso, as 

variáveis (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) apresentadas em uma 

determinada matriz SWOT dizem respeito apenas a momentos particulares no tempo. 

Assim, para que o procedimento possa ser acompanhado e corrigido, é necessário 

que a organização sempre repita o diagnóstico. 
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2.2.2 Conceitos de empreendedorismo 

 

Para Cicconi (2013) o empreendedorismo exerce papéis fundamentais na 

eliminação de barreiras comerciais e culturais, contribuindo para que as distâncias 

sejam encurtadas mesmo no cenário da globalização, proporcionando dessa forma 

condições para as empresas locais competirem globalmente, gerando empregos e 

criando riquezas para a sociedade. Ainda segundo o autor o empreendedorismo pode 

ser visto, ainda, como qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou de 

iniciativa, também como emprego próprio, a criação de uma nova organização 

empresarial ou a expansão de um negócio existente, por uma pessoa, equipe de 

pessoas, ou negócios estabelecidos. Sob esse ponto de vista observa-se que as 

contribuições do empreendedorismo são fundamentais para o desenvolvimento 

econômico, sendo que tem sido crescente seu reconhecimento desse papel. 

 Schumpeter (1982) diz que entender o fenômeno do empreendedorismo é 

identificar oportunidades. O empreendedor é aquele que tem capacidade de iniciativa, 

imaginação voltada para conceber ideias, flexibilidade para adaptação, criatividade 

para transformar ideias em oportunidade de negócios e capacidade para ver as 

mudanças como uma oportunidade. De forma mais clara, um empreendedor é uma 

pessoa com capacidade de imaginar, desenvolver e realizar visões. O surgimento dos 

empreendedores e do empreendimento pode estar associado a diversas 

circunstancias que em muitas vezes não estão diretamente relacionados a traços de 

personalidade. Essas circunstancias estão apresentadas no Quadro 4 a seguir. 
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Quadro 4:Circunstancias que dão origem a um empreendimento e ao empreendedor. 

 
Circunstância de: 

 
Descrição 

1.Empreendedor nato; 
Personalização integral do empreendedor, que normalmente, 
desde cedo, demonstra traços de personalidade comum dos 
empreendedores. 

2. Herdeiro de empreendimento; 

Pode ou não possuir característica de empreendedor. Em caso 
positivo, da continuidade ao empreendimento. Em caso 
negativo poder vir a ser um problema para a continuidade da 
empresa. 

3.O Funcionário de empresa; 

Pode possuir características de empreendedor. Sente um 
desequilíbrio e falta de reconhecimento entre suas atribuições 
na empresa em que atua e as recompensas. Pode se 
desmotivar pela falta de interesse em suas ideias ou pela 
interferência da burocracia da empresa. Esta desmotivação o 
leva à criação de um negócio próprio. 

 
4.Excelentes técnicos; 
 

Iniciam seus negócios pois têm características de 
empreendedor e conhecimento sobre algum produto, serviço, 
processo ou tecnologia.  

 
5.Vendedores; 
 

O conhecimento do mercado e a experiência no ramo os levam 
a abrir o próprio negócio. 

 
6.Opção ao emprego; 
 

Uma modalidade arriscada devido às circunstâncias em que o 
novo negócio se inicia. O sucesso do negócio está associado à 
existência de características empreendedoras.  

 
7.Desenvolvimento paralelo; 
 

Com características de empreendedor, o funcionário inicia seu 
negócio, mas mantém o vínculo empregatício atual.  

 
8.Aposentadoria. 
 

Com experiência adquirida ao longo da sua vida, o 
empreendedor inicia seu negócio próprio para garantir 
rendimentos na sua aposentadoria. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Schumpeter (1982). 

 

2.3 Abordagem da Teoria U, Conceito de gestão da inovação e sustentabilidade 

 

Neste subtópico são tratados a abordagem da Teoria U de Otto Scharmer e os 

conceitos de gestão da inovação e sustentabilidade, importantes para o atendimento 

do objetivo específico 3, dessa forma os conceitos serão utilizados no confronto 

teórico conceitual, dando sustentação para a obtenção de resultados. A abordagem 

da Teoria U se demonstra importante devido ser a ferramenta escolhida e utilizada na 

pesquisa para elaboração da proposta de inovação ideal para inclusão de sistema 

produtivo de peixe em cativeiros, através de sua implementação. Já os conceitos de 

inovação e sustentabilidade trabalhados de forma conjunta, são a base conceitual 

sobre o tema. 
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2.3.1 Abordagem da Teoria U 

 

Segundo Tinti (2015) a Teoria U pode ser vista como uma ferramenta tecnológica 

social de mudança, transformadora, que ajuda os gestores a enfrentar os seus desafios 

de mudança em um mundo cada vez mais complexo e imprevisível. Em resumo, a Teoria 

U, com foco nos negócios apresenta uma nova lente para olhar a liderança e a gestão, 

promovendo a abertura do coração e da mente, na objetivação de gerar um futuro 

marcado por ações do presente em contrapartida ao passado. 

A teoria proposta por Otto Sharmer (2010) apresenta um processo de reflexão 

interiorizado que, como pode ser visto na Figura 4 é representada pela letra U, pois 

reflete o desenho gráfico do processo em que pessoas são conduzidas a refletir e 

repensar suas ações individuais e coletivas; e logo a seguir o Quadro 5 com a 

descritiva com as 6 etapas da teoria U, para melhor entendimento da teoria proposta. 

 

Figura 4: A representação da letra U e suas etapas. 

 

Fonte: Nascimento (2016) com base em Scharmer (2010). 
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Quadro 5: Etapas da teoria U 

 
Etapa 

 
Descrição 

 
1.Suspender 

 

Suspender os julgamentos a fim de ser possível visualizar a realidade 
objetiva com qual o indivíduo se defronta, incluindo números e fatos 
básicos. 

 
2.Redirecionar 

 

Voltar à atenção do objeto para o processo, a fim de ajudar os liderados 
a notar o sistema de uma perspectiva que lhes permita entender como 
suas próprias ações influenciam no problema prestes a acontecer. 

       3.Deixar ir 

Identificação que os modelos utilizados possuem influência interna (antes 
pareciam ser causados puramente por forças exteriores). Etapa de deixar 
ir o velho modelo e iniciar a conexão individual com as intenções de 
ordem superior 

 
4.Deixar ir; 

 

Limiar do caminho ascendente que conduz ao espaço da visão e intenção 
cristalizadas, que consiste em antever o novo a partir do futuro que se 
busca emergir; novo direcionamento do modo exterior ao modo interior 
de ver. 

 
5.Colocar em prática; 

 

O desenvolvimento do modo interior de ver transforma a visão interior 
para a ação exterior; etapa onde se prototipa microcosmos vivos para 
explorar o futuro mediante o fazer colocar em prática o novo. 

 
6.Corporificar. 

 

Transformação do novo em ações, infraestruturas e práticas; incorporar 
o novo no contexto dos ecossistemas de co-desenvolvimento maiores 

Fonte: Adaptado de Otto Scharmer (2010). 

 

Ainda Scharmer (2010) reconhece duas fontes diferentes de aprendizagem: 

aprender com as experiências passadas, e aprender com o futuro tal como ele emerge, 

que significa, como o futuro se manifesta para nós. Como foco, observa a liderança e as 

habilidades sociais de um ponto de vista profundo, que não só leva em conta o que 

fazem os líderes e como o fazem, mas também o lugar de onde atuam. 

Por último, a Teoria U possui 3 características centrais que são: a. mente aberta  

que se refere a capacidade de suspender julgamentos e questionamentos vendo com 

novos olhos a realidade livres das amarras dos modelos mentais e buscando-se a 

inteligência intelectual; o coração aberto, ou seja, a capacidade de redirecionar sua 

atenção para a percepção do sentimento (ver com o coração), visualizando dessa 

forma o todo através de outras fontes informacionais no campo emocional; e por último 

a vontade aberta  que nada mais é do que a capacidade de deixar ir, livrar-se dos 

modelos mentais que lhe atrasam e sintonizar-se com o futuro que almejas através da 

inteligência espiritual. 
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2.3.2 Conceito de gestão da inovação e sustentabilidade 

 

Segundo Freitas Filho (2013) no meio organizacional a inovação não se trata 

apenas de propaganda, mas sim de um fator que faz uma grande diferença para 

organizações de todos os tipos e tamanhos. A ideia é que se as empresas não 

mudarem o que oferecem, sejam bens ou serviços, e como são produzidos e 

ofertados, poderão ser superadas por outras que o façam. A inovação também pode 

ser vista como uma questão de sobrevivência, as organizações que sobrevivem são 

capazes de mudanças focadas e regulares. A inovação é diretamente ligada ao 

crescimento. O termo inovação corresponde ao ato ou ação de inovar, ou seja, 

introduzir novidades ao mundo.  

Bessant (2015) comentando Peter Drucker (1985) diz que a inovação é uma 

ferramenta indispensável para os gestores, sendo o meio pelo qual é possível explorar 

a mudança como diferencial para o negócio ou para o oferecimento de um serviço 

diferente. Desse modo a inovação é orientada pela capacidade de fazer uma rede de 

relações, de visualizar as oportunidades e tirar vantagens delas. Às vezes, envolvendo 

oportunidades totalmente novas, como a utilização dos avanços tecnológicos. A 

inovação assume muitas formas diferentes, as principais são conhecidas como os ‘4 

PS’ da inovação, apresentados no Quadro 6 a seguir. 

 

Quadro 6: Os ‘4 PS’ da inovação 

 
Tipos de inovação 

 
Descritiva 

1.Inovação de produto; 
Mudanças nas coisas (produtos/serviços) que 
uma empresa oferece; 

2.Inovação de processo; 
Mudanças na forma em que as coisas 
(produtos/serviços) são criadas e ofertadas ou 
apresentadas ao consumidor; 

3.Inovação de posição; 
Mudanças no contexto em que produtos/serviços 
são introduzidos; 

4.Inovação de paradigma. 
Mudanças nos modelos mentais básicos que 
norteiam o que a empresa faz. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Bessant (2015). 
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Enquanto ao processo inovativo para Filho e Guimarães (2013) a inovação 

tem que ser centrada em 5 etapas, são elas: levantamento de ideias, seleção de 

ideias, alocação/definição de recursos, implementação das práticas de inovação e 

aprendizagem, conforme explicado no Quadro 7 a seguir. 

 

Quadro 7: O processo inovativo por Filho e Guimarães (2013). 

 
Etapas do processo 

 
Operacionalização 

1.Levantamento de 
ideias; 

1.1 Para que surjam ideais é necessário o levantamento de informações 
do ambiente externo e interno. 
1.2 Compartilhamento das informações  
1.3 Comunicação contínua. 
1.4 Ambiente de estimulo a criatividade 

2.Seleção de ideias; 

2.1 Sistemática  
2.2 Utilizar métodos e critérios definidos  
2.3 Ter participação dos colaboradores de forma a aumentar a 
corresponsabilidade e o alinhamento estratégico. 

 
3.Alocação/definição 
de recursos; 
 

3.1 Alocação adequada dos recursos. 

4.Implementação das 
práticas de inovação; 

4.1 Devem ser elencados os documentos mínimos que compões um 
projeto de forma a facilitar o acompanhamento das práticas de inovação 
previstas.  
4.2 Pode se utilizar a satisfação do cliente e aceitação do mercado como 
indicativos de práticas eficientes. 

 
5.Aprendizagem. 
 

5.1 A empresa busca promover a discussão, reflexão e o registro sobre o 
que deu certo e o que pode ser melhorado. 

Fonte: Adaptado de Filho e Guimarães (2013) 

 

 Ainda, Bessant (2015) afirma que quando se busca o sucesso na gestão da 

inovação é preciso que o gestor busque: compreender o que se tenta gerenciar, 

compreender o como, compreender o quê, o porquê e o quando da atividade de 

inovação e também compreender que isso é um alvo móvel, conforme apresentado 

no Quadro 8 a seguir. 
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Quadro 8: Disposições para o sucesso na gestão da inovação 

 
Disposições 

 
Finalidade 

 
1.Compreender o que se tenta gerenciar; 
 

Quanto mais aptos forem nossos modelos 
mentais, melhor atuaremos com eles no modo 
como organizações e processos de construção 
irão trabalhar. 

 
2.Compreeender o como; 
 

Criar condições (e adaptá-las/configurá-las) 
para fazer as coisas acontecerem. 

 
3.Compreender o quê, o porquê e o quando da 
atividade de inovação; 
 

Para moldar a estratégia do trabalho de 
inovação que realizamos. 

 
4.Compreender que isso é um alvo móvel. 
 

Pois a gestão da inovação envolve uma 
capacidade dinâmica. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Bessant (2015). 

 

Stuart Hart (2013) diz que em sua visão o empreendedorismo é quem ditará os 

próximos tempos, sendo necessário que os empreendimentos busquem a inovação a 

partir da sustentabilidade, que é o maior desafio no cenário atual e futuro. Para o autor 

a Revolução Industrial, trouxe com ela, a era da economia de escala, da produção em 

massa, da linha de montagem e da organização centralizada e burocrática que 

resultou no aumento do trabalho organizado, na alienação do trabalhador e na 

crescente estratificação social, que começaram a dar lugar a uma nova geração de 

tecnologias que promete mudar radicalmente as paisagens social, econômica e 

ambiental, daí a necessidade de desenvolvimento com base sustentável. 

Silva (2015) conceitua a sustentabilidade como o equilíbrio dinâmico entre as 

dimensões social e cultural, econômica, ecológica e geográfica. Para isso se faz 

necessário o gerenciamento das atividades e a medição do desempenho das ações 

que possam interferir neste equilíbrio. O Quadro 9 a seguir descrever alguns 

elementos essenciais que deve ser levado em consideração para um sistema 

sustentável de gerenciamento. 
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Quadro 9: Alguns elementos essenciais para um sistema sustentável de gerenciamento. 

 
Elemento 

 
Descrição 

 
1.Ecológico. 
 

O Meio ambiente e seu aspecto físico e de inter-relação entre os organismos que 
nele habitam. 

 
2.Econômico. 
 

Geração de riquezas pela transformação de recursos disponíveis, que geram 
riqueza, maximizam o progresso e o desenvolvimento endógeno. 

 
3.Social. 
 

Interações coletivas entre populações humanas, homogêneas ou não, 
envolvendo os indivíduos, grupos e comunidades. 

 
4.Sustentável. 
 

Aspecto da sustentabilidade pela qual a geração de riqueza atual possibilita o 
consumo das gerações futuras e de forma ambientalmente viável. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Silva (2015) 

 

 Guilherme Satoro (2013) corroborando com Silva (2015) diz que uma forma de 

tornar um sistema sustentável é gerenciando a integração das referidas dimensões, 

exigindo um método de medição que aponte o grau de sustentabilidade; que decorre 

do benefício econômico, pressupondo que a sustentabilidade é dada pelo bem-estar 

da relação sociedade e meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2017) a metodologia é a explicação minuciosa, 

detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método do trabalho de 

pesquisa. Assim, se dispõe dos roteiros e formas de procedimentos para alcançar os 

objetivos do estudo ou da pesquisa. Portanto este trabalho foi realizado partindo desse 

princípio.  

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

Nesta pesquisa foi utilizada a abordagem de natureza qualitativa, pois segundo 

Siena (2007) para pesquisas que envolvam a interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados a partir de um processo de reflexão e análise da realidade 

o enfoque qualitativo é o ideal, pois a fonte principal de dados é o ambiente natural. 

Na abordagem qualitativa o foco não é a quantificação, mas a interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados, pois o pesquisador considera que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito que não pode ser quantificável.  

Para Lakatos e Marconi (2017) o método estudo de caso objetiva estudar 

fenômenos envolvendo indivíduos, grupos, instituições, dentre outros, para ser feitas 

universalização a partir de caso representativos dos envolvidos e/ou fatos analisados 

profundamente, respeitando sua totalidade e o método comparativo, visando verificar 

similitudes e explicar divergências. Dessa forma no presente trabalho foi aplicado o 

método de estudo de caso, esse método foi escolhido devido sua eficiência em 

demonstrar a realidade dos fatos, o que proporciona maior evidencia dos pontos 

positivos e negativos do objeto estudado nesse trabalho. Por último essa pesquisa 

caracteriza-se como uma pesquisa de tipologia descritiva, pois visa à identificação, 

registro e análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o 

fenômeno ou processo.  
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3.2 Operacionalização da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em empreendimento de produtor familiar do peixe em 

cativeiro da região de Porto Velho. Para atender os objetivos desse trabalho foi 

confrontado os dados da pesquisa com a revisão teórica. Na coleta de dados foram 

utilizados os instrumentos de pesquisa: observação in loco e entrevistas 

semiestruturadas, afim de estudar a produção de peixe em cativeiro. Já os dados 

foram tratados e apresentados através da ferramenta Microsoft Power Point, Microsoft 

Excel e Bizagi Process Modeler. A Figura 5 seguir demonstra o preparo metodológico, 

e logo vem o Quadro 10 onde temos a descrição dos procedimentos adotados nesse 

estudo de caso de forma sequencial. 

 

Figura 5: Diagrama do preparo metodológico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

 

 

 

        

     Levantamento teórico 

Objeto de estudo 

1. Produtor familiar. 

Revisão teórica e conceitual 

1. Teoria da contingência. 

2. Conceito de matriz SWOT. 

3. Abordagem da Teoria U. 

4.Conceito de gestão da 

inovação. 

5. Demais conceitos. 

     
Método 

Estudo de caso 

Procedimentos 

1. Levantamento bibliográfico; 
2. Entrevistas; 
3. Observação in loco. 
4. Elaboração da tarefa 

Abordagem Qualitativa 

Pesquisa descritiva 
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Quadro 10: Tratamento dos procedimentos adotados. 

 
Procedimentos 

 

Medidas tomadas nos procedimentos 

1.Levantamento bibliográfico 

1.1 Busca de bibliografias pertinentes a este estudo de 

caso. 

1.2 Anotação para a utilização no desenvolvimento deste 

estudo de caso. 

2.Observação in-loco 

1.3 Análise dos dados do empreendimento. 

1.4 Observação do ambiente interno e externo.  

1.5 Verificação dos processos de produção. 

3.Entrevistas 

1.6 Entrevistas de esclarecimento entre pesquisador e 

entrevistado, de modo a expor previamente a pesquisa 

a ser realizada. 

1.7  Entrevistas técnicas com produtor a fim de obter 

conhecimento dos processos realizados na produção.    

4.Elaboração da tarefa 

1.8 Analise dos dados coletados nas etapas de visita in 

loco e entrevista.  

1.9 Comparação dos dados analisados com a revisão 

teórica e conceitual. 

1.10Elaboração de proposta de inovação ideal. 

1.11Considerações finais a respeito do que foi abordado 

no empreendimento.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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4 ESTUDO DA PRODUÇÃO DE PEIXE EM CATIVEIRO MEDIANTE APORTE DOS 

CONCEITOS DE GESTÃO DA INOVAÇÃO. 

 

Com base em dados do relatório da FAO - Organização da Alimentação e 

Agricultura da ONU (2017)  a produção aquícola-pesqueira da América Latina mantém 

taxa de crescimento acima da média em relação a outras regiões do mundo, 

impulsionado principalmente pela piscicultura, isso se dá devido o aproveitamento das 

áreas de produção, pelos país que tem a maior área de superfície com potencial para 

expansão dessas atividades em relação a escala global. A aquicultura regional 

mantém-se em forma sustentado uma taxa de expansão que excede 6% ao ano em 

termos de volume. 

Ainda segundo o relatório várias espécies emergentes cujo volume de 

produção tem aumentado e tem ganho espaços de mercado, como o molusco concha 

de fan (Peru) e algumas espécies amazônicas (o pirarucu, o surubí e o pintado) no 

Brasil. A consolidação gradual de tecnologia para o cultivo dessas espécies tem 

estimulado o maior investimento e expansão da superfície da produção de peixes em 

cativeiro. Por outro lado, a produção de pesca de captura manteve uma tendência, 

diminuindo nos últimos anos, em relação de seus níveis máximos históricos de 

produção do final dos anos 90.  

Em relação ao Brasil segundo dados do IBGE (2017) tanto a produção quanto 

o consumo de pescado vêm crescendo a cada ano, com um consumo atualmente na 

faixa dos 9,5 kg/ hab/ano. No caso da produção, dados do IBGE apontam que, em 

2017, foram 700 mil toneladas de peixes produzidas em cativeiro, com incremento de 

8% em relação a 2016. Com este resultado, a atividade voltou ao eixo normal de 

crescimento em 2017, após enfrentar muitas dificuldades em 2016 por conta, 

especialmente, da situação macroeconômica do Brasil, com redução dos 

investimentos, aumento do desemprego e queda no consumo de proteínas animais 

como um todo na região Nordeste, a estiagem prolongada e a consequente redução 

dos níveis de reservatórios também impactaram diretamente o resultado da atividade.  

Ainda de acordo com o levantamento do IBGE (2017), em relação ao Brasil 

Rondônia se mantém desde 2014 na liderança na produção de peixes nativos em 

cativeiro; e que no ano de 2016 Rondônia registrou 4.084 empreendimentos 
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licenciados para a atividade de piscicultura, que ocupam uma área de 14.483,93 

hectares, também no estado há cerca de 15 entrepostos pesqueiros para estocagem 

e a comercialização dos peixes. Conforme dados da SEAGRI (2018) o Estado 

produziu entorno de 100 mil toneladas no ano de 2017. Dentro do Estado o município 

de Porto Velho ocupa o 5º lugar na produção de peixes em cativeiro com mais 5,2 mil 

toneladas produzidas em 2017, os municípios que concentram a maior produção de 

peixe são Ariquemes, Cujubim, Urupá, Mirante da Serra. A atividade se encontra em 

franca expansão com a produção de peixes nativos, como o tambaqui, jatuarana e 

pirarucu. O Gráfico 1 a seguir demonstra os 5 maiores produtores em toneladas de 

peixe em viveiro do Estado de Rondônia, no ano de 2017. 

 

Gráfico 1: Os 5 maiores produtores de peixe em viveiro do Estado de Rondônia. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da SEAGRI (2018). 

 

No munícipio de Porto Velho são 63 produtores todos de agricultura familiar, 

que estão cadastrados nos órgãos competentes e atendidos por programas de 

assistência técnica. Destes, 42 foram licenciados nos últimos dois anos. A média de 

produção anual em 2017 foi de oito toneladas de peixe por hectare na região, 

conforme estudo em SEAGRI (2018).  

Por último, Segundo Lopes (2008) No Estado de Rondônia e no município de 

Porto Velho, o principal sistema de produção adotado é o semi-intensivo em viveiros 

escavados, com a utilização de rações extrusadas de diversos teores proteicos nas 
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diversas fases de produção. A criação em tanques-rede apresenta-se como modelo 

viável e em expansão. Os açudes existentes nas propriedades rurais, as represas e 

também a expansão de pequenas barragens para geração de energia conferem a 

esse sistema de criação um potencial de produção a ser explorado. 

 

4.1 Caracterização da gestão da produção de peixe em cativeiro realizado por 

agricultor familiar portovelhense. 

 

Esta caracterização tem como base a Teoria da Contingência que como indica 

Chiavenato (2014) enfatiza uma relação e dependência entre os fatores agregados a 

produção e o ambiente. Aqui, três dimensões foram levantadas para melhor 

caracterizar à gestão da produção de peixe em cativeiro realizado por agricultor 

familiar porto-velhense, são elas: os dados de produção de anos anteriores, o arranjo 

físico e o sistema produtivo de peixes do empreendimento.  

Através de entrevista realizada com o produtor na organização investigada foi 

possível o levantamento de dados sobre o empreendimento. O sítio onde funciona a 

atividade de produção de peixe em cativeiro existe há três anos e está localizado no 

município de Porto Velho, na comunidade Terra Santa, ramal Nossa Senhora Das 

Graças, da linha 7; situa-se há 15 quilômetros de distância do centro da cidade de 

Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. A Figura 6 a seguir demonstra a 

localização do local estudado, onde o ponto A é a localização do centro da cidade 

usado como referência e o ponto B é o empreendimento produtor de peixes em 

cativeiro. 
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  Figura 6: Localização do empreendimento estudado em relação ao centro de Porto Velho. 

 

  Fonte: Google Earth (2018) 

 

 
Segundo dados informados pelo empreendedor o estabelecimento possui 

licenciamento ambiental como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), Licença de 

Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), estando de acordo com a legislação 

brasileira, pois todo empreendimento considerado potencialmente poluidor deve 

realizar o licenciamento ambiental para a definição de sua localização, instalação e 

operação junto aos órgãos competentes (federal, estadual ou municipal). O produtor 

conta também com a assistência técnica da EMATER e é financiado pelo Banco da 

Amazônia (BASA).  

 

4.1.1 Dados da produção de peixes em cativeiro do empreendimento. 

 

Em entrevista o empreendedor informou que o estabelecimento começou a 

produzir peixes em cativeiro no ano de 2015 através de um projeto da EMATER, para 

a implantação de unidades produtivas de peixes em cativeiro. E conta com a mão de 

obra do produtor e de mais dois funcionários, que também são sobrinho e primo do 

produtor, dessa forma caracterizado como um empreendimento de agricultora familiar, 
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conforme estudado em Eric (2017). A área total da unidade produtiva informada possui 

4 hectares, com 9 tanques escavados em pleno uso. Conforme dados apresentados 

na investigação o empreendimento produz os peixes curimba, jatuarana, piau, e 

tambaqui, devido ao forte mercado presente no munícipio de Porto Velho, onde os 

peixes são vendidos in natura abastecendo as feiras e supermercados locais. 

Ainda na entrevista foi informado pelo produtor que no início da produção no 

ano de 2015 o total de peixe produzido foi de 10 toneladas, uma boa quantidade para 

um empreendimento que estava em fase de testes. No ano de 2016 a produção subiu 

para 15 toneladas, um aumento de 50% se comparado com o ano anterior. Já no ano 

de 2017 a produção subiu para 18 toneladas, representando um crescimento na 

produção se comparado com o ano anterior de 20 %. O Gráfico 2 a seguir demonstra 

o crescimento da produção nos três primeiros anos de produção do empreendimento. 

 

Gráfico 2: Gráfico do crescimento da produção de peixes do empreendimento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018) 

  

O ano de 2017 foi o de maior produção em toneladas, também marcado pela 

diversificação de espécies produzidas, pois nos anos anteriores só eram produzidos 

2 tipos de peixes: jatuarana e o tambaqui. No ano de 2017 foram produzidas 4 

espécies: curimba, jatuarana, piau, e tambaqui, sendo a quantidade total de 9.000 mil 

peixes, com peso acima de 1,5 quilos cada. A quantidade de cada espécie produzida 

no ano de 2017 e a descritiva das espécies, estão relacionadas no Quadro 11 a seguir.  
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Quadro 11: Quantidade de peixes produzidos por espécies no ano de 2017. 

 
Espécie de Peixe 

 
Descritiva 

Quantidade 
produzida 

em %  

 
1.Curimba (Prochilodus 
lineatus) 

Encontrado nas bacias amazônicas. O 
peixe Curimba tem o corpo comprido 
e achatado, sua coloração é prateada 
com escamas grandes, podem atingir 
até 80 cm de comprimento e viver até 
quase dez anos. 

1.500 
peixes 

16,66% 

 
2.Jatuarana (Brycon sp) 

O Jatuarana ou Matrinxã é encontrado 
em Bacias Amazônicas Peixe de 
escamas; corpo alongado e um pouco 
comprimido. A coloração é prata 
uniforme, com uma mancha escura 
localizada atrás do opérculo. Alcança 
cerca de 1m de comprimento total e 
8kg. 

1.500 
peixes 

16,66% 

 
3.Piau (Leporinus obtusidens) 

Sua espécie é distribuída nas bacias 
amazônicas. É um peixe muito 
importante para a pesca de 
subsistência e para o comércio local, 
mercados e feiras. Possui coloração 
prata, com 3 manchas escuras nos 
flancos. Pode alcançar 40 cm de 
comprimento e 2 kg de peso. 

1.500 
peixes 

16,66% 

 
4.Tambaqui (Colossoma 
macropomum) 

É um peixe de água doce e de 
escamas com corpo romboidal. A 
coloração geralmente é parda na 
metade superior e preta na metade 
inferior. O tambaqui alcança cerca de 
110 cm de comprimento total. Peixe 
comum encontrado na bacia 
amazônica e do qual se aproveitam a 
saborosíssima carne e o óleo. 

4.500 
peixes 

50% 

 
Total 

 

9.000 mil 
peixes 

100% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018) 

 

No ano de 2018 é esperado uma produção de pouco mais de 20 toneladas de 

peixes pelo produtor. E também o empreendimento só produzirá o peixe da espécie 

Jatuarana, pois a resposta dela é mais rápida, chegando de forma mais rápida ao 

peso de mercado, em cerca de 8 meses, dessa forma poderá realizar duas despescas 

por ano, que mesmo com o peso dela sendo um pouco menor renderá um aumento 

de produção. 
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4.1.2 Caracterização do Arranjo físico do empreendimento produtor de peixes 

em cativeiro. 

 

Através da entrevista aplicada foi constatado que na área de produção de 

peixes dos 4 hectares disponíveis, apenas 2,3 hectares são utilizados na atividade em 

si. E através da observação in loco foi verificado que nos 2,3 hectares estão incluídos 

os 9 tanques escavados totalizando uma área de 1,4 hectares, uma casa com 

despensa para os insumos utilizados na produção, uma nascente de água que 

também é área de preservação permanente (APP), três poços artesianos, caixa de 

água e sistema de bombeamento da água que fornece água para os tanques. Os 1,7 

hectares restantes, não estão sendo utilizados atualmente, mas o produtor tem 

interesse em utilizar a área para a agricultura.  

Com base na observação in loco foi possível elaborar a figura 7 a seguir que 

demonstra o layout do empreendimento em que os elementos representados estão 

enumerados de 01 a 16 e logo em seguida o Quadro 12 descreve cada elemento. 

 

Figura 7: Layout do empreendimento estudado.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018). 
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Quadro 12: Quadro explicativo dos elementos do layout do empreendimento. 

 
Número 

 
Elemento do layout Descritiva 

01 Porteira Portão de madeira que dá acesso para entrada e saída. 

02 Tanque escavado 
Tanque escavado de 2100m², utilizado na criação de 
peixes em cativeiro. 

03 Tanque escavado 
Tanque escavado de 1600m², utilizado na criação de 
peixes em cativeiro. 

04 Tanque escavado 
Tanque escavado de 700m², utilizado na criação de peixes 
em cativeiro. 

05 Tanque escavado 
Tanque escavado de 3640m², utilizado na criação de 
peixes em cativeiro. 

06 Tanque escavado 
Tanque escavado de 1750m², utilizado na criação de 
peixes em cativeiro. 

07 Tanque escavado 
Tanque escavado de 1740m², utilizado na criação de 
peixes em cativeiro. 

08 Tanque escavado 
Tanque escavado de 900m², utilizado na criação de peixes 
em cativeiro. 

09 Tanque escavado 
Tanque escavado de 1000m², utilizado na criação de 
peixes em cativeiro. 

10 Tanque escavado 
Tanque escavado de 1400m², utilizado na criação de 
peixes em cativeiro. 

11 Casa e despensa 

Casa do produtor que possui também uma despensa para 
a guarda dos insumos e ferramentas utilizados na 
produção dos peixes em cativeiro. Exemplo: Ração, 
adubos, redes de pesca etc. 

12 Caixa d’água 
Caixa de 5 mil litros utilizada no armazenamento de água 
para abastecimento da casa e também para os tanques, 
quando necessário. 

13 Poços artesianos 
3 Poços artesianos para dar suporte no abastecimento de 
água. 

14 Área livre Área de 6000m², com grama e pequenas plantas. 

15 Nascente de Água APP 
Nascente de água em uma área de preservação ambiental, 
possui vegetação preservada ao redor. É o principal 
abastecedor de água para a produção. 

16 Área Livre Área de 8000m², com grama e pequenas plantas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018). 
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Foi possível constatar que os tanques escavados se encontram agrupados de 

forma organizada na parte mais alta do terreno e possuem no mínimo de 1,60 metros 

de profundidade, que é o ideal para a criação de peixes em cativeiro segundo as 

orientações que são oferecidas pela EMATER ao produtor. A nascente de água é 

oriunda de APP, deste obtém a maior parte do líquido que abastece os tanques 

através de sistema de bombas, que fica na parte mais baixa do terreno ao fundo; os 

poços artesianos, estes apenas auxiliam o abastecimento com água nos períodos das 

secas amazônicas, e estão estrategicamente próximos dos tanques de criação para 

um melhor bombeamento da água. 

 Através da observação in loco no empreendimento foi verificado que a casa 

que possui a despensa onde são estocados o insumos e ferramentas para a produção 

de peixes fica localizada ao lado dos tanques, facilitando o manejo dos recursos de 

produção. O estabelecimento possui boa acessibilidade da porteira para o estoque e 

também para os tanques, facilitando a movimentação interna de carga e descarga e 

tornando mais fácil o escoamento da produção para a venda. É evidente que todo o 

arranjo físico do empreendimento foi planejado para atender de forma eficiente a 

produção, aproveitando da melhor maneira possível o espaço.  

Por último, conforme informado pelo produtor, o empreendimento ainda não 

possui laboratório para a análise da qualidade da água e também para verificação da 

sanidade dos peixes. Isso acontece devido ao alto valor para a implantação de um 

laboratório desse tipo em uma propriedade familiar, dessa forma para se fazer essas 

análises são enviadas amostras para o laboratório da EMATER que presta suporte. 

 

4.1.3 Caracterização do processo produtivo de peixes em cativeiro do 

empreendimento. 

 

Conforme ensina Slack (2013) a gestão da produção trata sobre as 

organizações de recursos destinados a produção de bens e serviços. No caso do 

empreendimento estudado a gestão da produção trata de como são produzidos os 

peixes em cativeiro. A produção de peixes ocorre através de um processo de 

transformação, onde um conjunto de recursos de Input são processados em um 

período de tempo, tendo como resultado o Output de peixes in natura de no mínimo 
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1,5 quilos, prontos para venda ao cliente. A Figura 8 a seguir, demonstram o modelo 

Input-Transformação-Output da produção de peixes em cativeiro do empreendimento, 

idealizado através de observação in loco e entrevistas. 

 

 
Figura 8: Modelo Input-Transformação-Output produção de peixes em cativeiro do empreendimento.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018). 

   

Segundo informado em entrevista pelo empreendedor o tempo necessário para 

se produzir os peixes em cativeiro, no empreendimento estudado, é de média 1 ano 

dependendo da espécie. As espécies nativas possuem uma resposta mais rápida, 

com 8 meses se manejadas de forma adequada alcançam mais de 1,5 quilos e já 

estão prontos para a venda, por isso no empreendimento estudado o produtor optou 

por criar espécies nativas, como curimba, jatuarana, piau e tambaqui, conforme 

também informado em subtópico anterior. 

O tambaqui como peixe nativo e por ter um mercado consumidor muito forte no 

município de Porto Velho, foi o peixe mais produzido no empreendimento no ano de 

2017, conforme demostrado em tópico anterior deste trabalho, sendo produzidas e 

vendidas 4.500 unidades dessa espécie. Devido à importância desse peixe para o 
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serem transformados:  
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- Outros insumos 

Recursos de Entrada de 
transformação: 
 
-Tanques 
- Rede de Pesca 
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- Sistema de bombeamento 
- Funcionários 
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- Preparação do tanque com calagem 
- Aplicação de adubo químico 
- Enchimento com água 
- Peixamento 
- Engorda 
- Realização de biometria 
- Controle da qualidade da água 
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empreendimento a Figura 9 a seguir demonstra o fluxograma simplificado da produção 

do peixe tambaqui desde a preparação do tanque até a despesca no período de 12 

meses e logo em seguida o Quadro 13 descreve cada etapa desse processo, 

conforme dados fornecidos pelo produtor. 

 

  Figura 9: fluxograma da produção do peixe tambaqui no empreendimento. 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018).  
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Quadro13A: Descrição das tarefas do fluxograma. 

 
Tarefa 

 
Descrição Quantidade 

1.Calagem do tanque vazio 

O tanque deve ser esvaziado, e deve secar ao 
sol por 1 a 2 dias. Passado esse período faz-
se a raspagem do lodo e joga-se calcário no 
fundo. A calagem é utilizada para elevar o pH, 
aumentando o teor de alcalinidade e tornando 
mais propícia a vida de microrganismos e 
peixes. A calagem melhora também as 
características físicas e químicas do solo. 

1 vez, no início 
da produção. 

2.Aplicar adubo químico 

Os métodos de aplicação são de duas formas: 
A primeira ao fundo do tanque após decorridos 
7 dias da calagem, é feita a adubação 
espalhando-se o adubo no fundo do tanque. 
segunda através da massa de água no tanque 
no decorrer do cultivo, quando o tanque estiver 
cheio, o adubo deve ser dissolvido em água e 
espalhado o mais uniformemente possível pelo 
tanque. 

4 Vezes, sendo 
uma no início da 
produção e 3 
vezes a cada 4 
meses de 
produção. 

3.Encher o tanque com água 
Encher o tanque com a água da nascente e/ou 
poços artesianos após o processo de 
adubação. 

1 vez 

4.Peixamento 

Após 2 semanas que o tanque foi adubado e 
enchido deve ser realizado o peixamento com 
o povoamento de alevinos. A proporção é 3 
metros quadrado para cada peixe. 

1 vez 

5.Monitorar a qualidade da 
água 

Monitoramento efetivo com o 
acompanhamento e anotação nos parâmetros 
como temperatura, oxigênio dissolvido, 
transparência, PH, amônia, dureza da água e 
nutrientes (nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio 
etc.), presença de resíduos e ração. 

Diariamente 

6.Fazer manutenção 

Verificado problemas na qualidade é 
necessário realizar manutenções como a 
limpeza do tanque com rede de pesca, 
aplicação de adubo extra para melhorar a 
nutrição dos peixes, aplicação de calagem 
para melhorar o PH da água e limpar bactérias 
etc. 

Sempre que for 
constada a 
necessidade 

7.Engorda 

Consiste na alimentação do peixe com ração 
própria, conforme a idade, peso e tamanho. No 
início pode consistir de até 10 alimentações 
diárias, baixando para 1 ou 2 vezes nos últimos 
meses de criação.  

Diariamente 

8.Realizar biometria 

É a medição e pesagem em uma amostra de 
10% dos peixes criados em cada tanque, para 
verificar o desenvolvimento do peixe. Também 
é utilizada para definir a quantidade diária de 
alimentos oferecidos ao peixe. 

A cada 30 dias 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018). 
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Quadro13B: Descrição das tarefas do fluxograma. 

9.Adequar a alimentação 

Verificado a necessidade de adequação da 
alimentação através da biometria é aumentada 
a quantidade de alimentação oferecida 
diariamente. 

Sempre que for 
constada a 
necessidade 

10.Realizar a despesca 

Passados os 12 meses de produção e 
constado através da biometria o peso ideal 
acima de 1,5 kilos é realizada a despesca 
através de rede de pesca de forma a não 
estressar o peixe. 

1 vez, ao fim de 
cada produção 

11.Esvaziar o tanque 
Após a despesca o tanque é esvaziado para 
ser preparado para a próxima produção. 

1 vez, ao fim de 
cada produção 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018). 

 

Ao final de cada produção o produtor informou o problema do descarte da água, 

já que a última atividade do ciclo de produção é esvaziar o tanque para prepara-lo 

para a próxima produção. A solução pensada por ele foi de doar para os vizinhos a 

água que é rica em adubo e nutrientes e que pode ser utilizada na agricultura, ou 

descartar na nascente de forma irregular poluindo a natureza. 

 Essa é a caracterização da gestão da produção de peixe em cativeiro realizado 

por agricultor familiar porto-velhense, que foi realizada através de observação in loco 

no empreendimento estudado. 

 

4.2 Análise SWOT sobre o empreendedorismo da produção de peixe em face da 

inovação requerida. 

 

Segundo Rezende (2013) através da Análise SWOT é possível se ter uma visão 

clara e objetiva sobre quais são as forças e fraquezas no ambiente interno e suas 

oportunidades e ameaças no ambiente externo do empreendimento. Sua função é 

cruzar as oportunidades e as ameaças externas com seus pontos fortes e fracos, 

através de uma avaliação estratégica. Dessa forma oferecendo oportunidades ao 

produtor de elaborar estratégias para obter vantagem competitiva e melhorar o 

desempenho organizacional através de inovações. Considerando isso, através de 

observação in loco no empreendimento estudado e entrevistas com o produtor foi 
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possível a elaboração da análise SWOT, sobre o empreendedorismo da produção de 

peixe em cativeiro, conforme demonstrado no Quadro 14 a seguir. 

 

Quadro 14: Analise SWOT do empreendimento produtor de peixe em cativeiro. 
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Aspectos Positivos 

 
Aspectos Negativos 

 
Pontos fortes 

 
Pontos fracos 

 

-Produtor altamente envolvido; 
-Conhecimento técnico; 
-Arranjo físico bem organizado; 
-Área livre para investir; 
-Disposição de água para produção; 
-Localização do empreendimento. 

 

-Dificuldade para descarte da água; 
-Falta de laboratório; 
-Tempo despendido nas atividades; 
-Demora de retorno financeiro. 

A
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te
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x

te
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Oportunidades 

 
Ameaças 

 

-Boa aceitação do produto; 
-Mercado da agricultura familiar em expansão no 
Estado; 
-Facilidade para escoamento da produção; 
-Novas tecnologias para aumento da produção. 

 

-Legislação ambiental; 
-Necessidade de mais assistência 
técnica; 
-Dificuldade para obtenção de crédito; 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018). 

 

4.2.1 Análise do ambiente Interno 

 

No ambiente interno foi possível constatar 6 pontos fortes, são eles: (1) 

Produtor altamente envolvido, o produtor está presente em todas as fases do processo 

produtivo dos peixes; (2) Conhecimento técnico, o produtor e os funcionários 

participam de cursos oferecidos pela EMATER para aprender sobre o manejo e 

técnicas da produção de peixes; (3) Arranjo físico bem organizado, o empreendimento 

tem um arranjo planejado, os tanques escavados encontram-se agrupados de forma 

organizada na parte mais alta do terreno, a despensa fica localizada ao lado dos 

tanques, facilitando o manejo dos recursos de produção e o estabelecimento possui 

boa acessibilidade da porteira para o estoque e também para os tanques, facilitando 
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a movimentação interna de carga e descarga; (4) Área livre para investir, O 

empreendimento possui 1,7 hectares de área livre que após manejados podem ser 

utilizados e que ficam estrategicamente ao lado dos tanques e ao fundo na parte mais 

baixa.; (5) Disposição de água para produção, o empreendimento possui ao seu dispor 

de nascente de água APP e poços artesianos caso seja necessário; (6) Localização 

do empreendimento, está próximo da cidade de Porto Velhos apenas a 15 km, sendo 

que o munícipio é o mercado consumidor da produção. 

Já os pontos fracos são 4: (1) Dificuldade para descarte da água, ao final de 

cada produção o produtor tem o problema do descarte da água, já que a última 

atividade do ciclo de produção é esvaziar o tanque para prepara-lo para a próxima 

produção, dessa forma a água é doada para os vizinhos ou descartada na nascente 

de forma irregular poluindo a natureza; (2) Falta de laboratório, não possui para a 

análise da qualidade da água e também para verificação da sanidade dos peixes, 

dessa forma para se fazer essas análises são enviadas amostras para o laboratório 

da EMATER que presta suporte.; (3) Tempo despendido nas atividades, para se 

produzir peixes é necessário dedicar bastante tempo nas atividades, devido a 

alimentação dos peixes, monitoramento da água etc.; (4) Demora de retorno financeiro 

a produção de peixes demora de 8 a 12 meses dependendo da espécie, podendo o 

produtor ter 1 e dificilmente 2 despesca por ano, dessa forma o retorno financeiro com 

apenas a criação de peixes é demorado. 

  

4.2.2 Análise do ambiente externo 

 

 No ambiente externo foi possível constatar  4 oportunidades, são elas: (1) Boa 

aceitação do produto, o consumo de peixes vem crescendo junto com a produção 

desses produtos em todo Estado, não sendo diferente no munícipio de Porto Velho 

onde o empreendimento está inserido; (2) Mercado da agricultura familiar em 

expansão no Estado, esse tipo de agricultura vem ganhando espaço, pois é ela que 

fornece o abastecimento local de alimentos, desse modo criam-se oportunidades de 

negócios e ganhos; (3) Facilidade para escoamento da produção, o empreendimento 

tem boa localização próxima da cidade de Porto Velho, e existem estradas com 

trafegabilidade proporcionando vantagem competitiva.; (4) Novas tecnologias para 
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aumento da produção, todos os anos são lançadas novas tecnologias que podem ser 

utilizadas na produção de peixes, trazendo novos modos de se produzir mais e de 

forma sustentável. 

 Já as ameaças são 3: (1) Legislação ambiental, a demora para a obtenção e 

renovação das licenças para funcionamento devido as exigências da lei e das 

disfunções burocráticas para as conseguir nos órgãos públicos, o que podem 

prejudicar a produção; (2) Necessidade de mais assistência técnica, devido à falta de 

laboratório no empreendimento, que faz com que a produção tenha uma dependência 

da EMATER para as análises e também da implementação de novas tecnologias; (3) 

Dificuldade para obtenção de crédito, devido as grandes exigências dos bancos de 

fomento e a demora para a liberação de crédito, o que pode acarretar falta de recursos 

para investimentos; 

Com base no cruzamento dos dados da matriz SWOT, se pode constatar que 

os pontos fortes: O arranjo físico bem organizado e a disposição da água, somados 

com a área livre, podem ser utilizados em face das oportunidades de mercado da 

agricultura familiar em expansão no Estado e facilidade para escoamento da 

produção, que por vez também diminui a ameaça ao meio ambiente e a legislação 

ambiental, também contribuindo para um retorno financeiro maior ao produtor. A 

proposta dessa inovação ideal para inclusão do sistema produtivo será tratada no 

subtópico seguinte, tendo como base para implementação a Teoria U. 

 

4.3 Proposta de inovação ideal para inclusão de sistema produtivo em face da 

demanda destes produtos, tendo por base a Teoria U. 

  

Tendo a Teoria U como base para a inovação ideal, criou-se o modelo proposto 

buscando um maior aproveitamento das potencialidades do empreendimento para 

inclusão no sistema produtivo de peixes em cativeiro. Neste modelo, tomou-se os 

princípios e processos descritos na referida teoria para aplica-los na realidade do 

empreendimento, formando o seguinte diagrama apresentado na Figura 10 a seguir. 
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Figura 10: Teoria U de inovação do empreendimento.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base Scharmer (2010). 

 

Para aplicar as etapas da Teoria U no empreendimento, foi feita adaptação das 

definições, dos processos e atividades que o produtor deverá percorrer para alcançar 

o resultado esperado. Neste trabalho, foram percorridos os seis pontos do U original 

proposto por Sharmer (2010), de forma que a execução e a institucionalização serão 

decorrentes da efetiva aplicação da proposta aqui apresentada. Dessa forma o 

Quadro 15 abaixo descreve as etapas da Teoria U aplicada no empreendimento, 

conforme a Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Quadro 15: Descrição das etapas da Teoria U aplicadas no empreendimento. 

 
Etapa 

 
Descrição 

1.Recuperar 

É a organização em seu padrão do passado; diz respeitos aos modelos 
habituais de funcionamento dos processos e estruturas. Neste trabalho, 
corresponde ao empreendimento estudado em momento anterior a 
investigação. 

2.Oportunizar 

É a fase de suspensão do modelo habitual; integra a interrupção de 
julgamentos e acepções da organização com o objetivo de visualizá-la 
sob perspectiva ampla, possibilitando a identificação de oportunidades de 
inovação que iniciaram o processo de redirecionamento da organização. 
Scharmer nomeia esta etapa como “suspensão”. 

3.Analisar 
(Redirecionar) 

O campo analisar realiza o redirecionamento, fazendo a organização 
desviar a atenção exterior para o olhar interno de seus processos e 
composições. Esse olhar interno possibilitou perceber pontos positivos e 
negativos que foram trabalhados na etapa posterior. 

4.Identificar (Deixar ir) 

Aqui foram captados os resultados da análise. Deixar ir é o conceito 
utilizado por Scharmer para explicar a fase onde a organização aceita 
afastar-se dos velhos hábitos com o propósito de favorecer as inovações. 
Nesta etapa da pesquisa, os dados coletados serviram através da análise 
SWOT para apontar problemas, divergências, inconformidades, pontos 
fracos e oportunidades. 

5.Elaborar (Deixar ir) 

A partir daquilo que se pretende modificar. é aqui que se define o que 
fazer e como fazer. Na fase elaborar ocorreu a construção de propostas, 
onde se “deixou vir” as ideias, oportunidades e atitudes positivas que 
poderiam sanar ou minimizar as disfunções indicadas na etapa anterior. 
Nesta fase o levantamento teórico e conceitual foi fundamental para 
apresentar a solução ideal. 

6.Executar (Colocar 
em prática) 

É a operacionalização das inovações e ações propostas no campo 
anterior. Integra cristalizar a visão e a intenção contidas nas 
recomendações de inovação. Neste trabalho, esta etapa representa a 
proposta ideal de inovação indicada para o empreendimento. No entanto 
para a conclusão desta etapa fica condicionada ao prosseguimento das 
ações pelo produtor, caso ele queira. 

 
7.Institucionalizar 
 (Corporificar) 
 

Fase onde se corporifica o novo em ações, estrutura e práticas 
planejadas, tornando-as elementos do empreendimento. A partir dessa 
consolidação é que o produtor se torna capaz de visualizar resultados 
maiores. 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Sharmer (2018). 

 

Junto a Teoria U, foi pensada a proposta de inovação ideal para o 

empreendimento. A proposta é um sistema integrado de produção de peixes em 

cativeiro e agricultura, através da fertirrigação que nada mais é que do que o 

aproveitamento da água do efluente de viveiros de criação de peixe para a irrigação 

de hortaliças ou de culturas anuais como a banana, mamão e o açaí. Segundo a 
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Embrapa os sistemas integrados podem ser uma ótima alternativa, pois otimizam 

significativamente a produção de peixes e a sustentabilidade nos locais onde são 

praticados. Isso ocorre porque o processo integrado proporciona a recuperação e o 

reuso da água, e reduz a poluição ambiental.  

Os elementos que levaram a propor essa inovação estão diretamente 

relacionados com aspectos positivos e negativos internos e externos ao 

empreendimento. Os aspectos positivos são: o arranjo físico bem organizado e a 

disposição da água, a área livre para investir, a facilidade para escoamento da 

produção, o mercado da agricultura familiar em expansão no Estado. Já os aspectos 

negativos são: Dificuldade para descarte da água, demora de retorno financeiro e 

legislação ambiental. O Quadro 16 abaixo descreve os aspectos positivos e negativos 

que levaram a elaboração da proposta de inovação ideal para o empreendimento. 

 

Quadro16A: Descrição dos aspectos positivos e negativos que levara a elaboração da proposta de 

inovação ideal. 
 

Aspectos 
Positivos 

 

Descrição e relação com a proposta de inovação 

1.Arranjo físico 
bem organizado 

O empreendimento tem um arranjo planejado. Os tanques escavados 
encontram-se agrupados de forma organizada na parte mais alta do terreno. 
A despensa fica localizada ao lado dos tanques, facilitando o manejo dos 
recursos de produção. O estabelecimento possui boa acessibilidade da 
porteira para o estoque e também para os tanques, facilitando a 
movimentação interna de carga e descarga, o que facilitará o sistema 
integrado produção de peixes e agricultura. 

2.Disposição da 
água 

O fato dos tanques estarem na parte mais alta do terreno facilita o 
bombeamento da água dos tanques para a agricultura através da gravidade 
dispensando bombas de água. Além do empreendimento possuir nascente de 
água APP e os poços artesianos caso seja necessário. 

 
3.Área livre para 
investir 
 

O empreendimento possui 1,7 hectares de área livre que após manejados 
podem ser utilizados na agricultura e que ficam estrategicamente ao lado dos 
tanques e ao fundo na parte mais baixa. 

 
4.Facilidade para 
escoamento da 
produção 
 

O empreendimento fica bem localizado apenas 15 km do centro da cidade 
Porto Velho e possui estradas com trafegabilidade, proporcionando vantagem 
competitiva.  

 
5.Mercado da 
agricultura 
familiar em 
expansão 
 

O mercado de agricultura familiar no Estado e no município de Porto Velho 
está em expansão, proporcionando oportunidades de ganhos maiores e 
crescimento do negócio.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018). 
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Quadro16B: Descrição dos aspectos positivos e negativos que levara a elaboração da proposta de 

inovação ideal. 

 
Aspectos 
Negativos 

 

Descrição e relação com a proposta de inovação 

 
6.Dificuldade para 
descarte da água 
 

Com o sistema integrado a dificuldade em descarta a água da produção de 
peixes é completamente sanada, pois essa água será totalmente utilizada 
para irrigar as hortaliças e culturas que serão produzidas de forma sustentável. 

7.Demora de 
retorno financeiro 

Com a inclusão da agricultura no empreendimento melhorará o problema com 
o retorno financeiro, pois diversificará a produção, dessa forma o agricultor irá 
complementar a renda através das hortaliças e culturas anuais. Por exemplo 
existem hortaliças que em menos de 2 meses já estão prontas para o 
consumo. 

8.Legislação 
ambiental 

Todo empreendimento considerado potencialmente poluidor deve-se 
incrementar medidas que diminui o impacto ambiental decorrente de sua 
produção. Com o descarte correto da água diminuísse o problema com a 
legislação ambiental. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018). 

 

Segundo Bessant (2015) a inovação é uma ferramenta indispensável para os 

gestores, sendo o meio pelo qual é possível explorar a mudança como diferencial para 

o negócio. Corroborando com isso a inovação proposta é orientada pela capacidade 

de aproveitar dos pontos fortes do empreendimento e das oportunidades presentes 

no ambiente externo, para combater as fraquezas internas e ameaças externas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou discutir o estudo da gestão da inovação na 

produção do peixe em cativeiro, por meio de estudo de caso realizado em um 

empreendimento familiar na municipalidade de Porto Velho. Como possível resposta 

para a problemática estudada se tem que os produtores de peixes em cativeiro devem 

buscar a inovação ideal, com base na Teoria U, orientada pela capacidade de 

aproveitar os pontos fortes do empreendimento, de visualizar as oportunidades e tirar 

vantagens delas, combatendo as fraquezas internas e ameaças externas, desse modo 

proporcionado um melhor aproveitamento do potencial do empreendimento.  

Em relação aos 3 objetivos propostos pelo presente trabalho todos foram 

atendidos. O objetivo específico 1 que é: Caracterizar a gestão da produção de peixe 

em cativeiro realizada por agricultor familiar portovelhense, foi atendido a partir da 

caracterização de empreendimento estudado, com base na Teoria da Contingência e 

dos Conceitos de Gestão da Produção, que consistiu em: levantamento dos dados da 

produção de peixes, caracterização do arranjo físico e caracterização do sistema 

produtivo de peixes em cativeiro do empreendimento.  

O objetivo específico 2: Efetuar análise SWOT sobre o empreendedorismo da 

produção de peixe em face da inovação requerida, foi possível tendo como base o 

estudo dos conceitos de análise SWOT, onde se buscou levantar os pontos fortes e 

fracos do ambiente interno e as oportunidades e ameaças do ambiente externo do 

empreendimento. Com isso foi possível evidenciar 6 pontos fortes: Produtor altamente 

envolvido, Conhecimento técnico, Arranjo físico bem organizado, Área livre para 

investir, Disposição de água para produção e Localização do empreendimento. 4 

pontos fracos: Dificuldade para descarte da água, Falta de laboratório, Tempo 

despendido nas atividades e Demora de retorno financeiro. 4 oportunidades: Boa 

aceitação do produto, Mercado da agricultura familiar em expansão no Estado, 

Facilidade para escoamento da produção e Novas tecnologias para aumento da 

produção. E 3 ameaças: Legislação ambiental, Necessidade de mais assistência 

técnica e Dificuldade para obtenção de crédito. 

O objetivo específico 3 que é: Propor a inovação ideal para inclusão de sistema 

produtivo em face da demanda destes produtos, tendo por base a Teoria U, foi 
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possível de alcançar com a aplicação da abordagem da própria Teoria U com estudo 

em Scharmer e nos conceitos de Gestão da Inovação e sustentabilidade. A proposta 

de inovação ao empreendimento do produtor familiar estudado, foi de implantação de 

um sistema integrado de produção de peixes e agricultura, através da fertirrigação que 

nada mais é do que o aproveitamento da água do efluente de viveiros de criação de 

peixe para a irrigação de hortaliças ou de culturas anuais como a banana, mamão e o 

açaí. Devido ao fato de que os sistemas integrados são uma ótima alternativa, pois 

otimizam significativamente a produção de peixes e a sustentabilidade nos locais onde 

são praticados. Isso ocorre porque o processo integrado proporciona a recuperação e 

o reuso da água, e reduz a poluição ambiental. 

Quanto a justificativa do tema deste estudo, deve-se levar em consideração 

que a criação de peixes tem crescido de forma surpreendente na municipalidade de 

Porto Velho. Dessa forma esta pesquisa se mostrou importante devido aos poucos 

estudos conhecidos sobre o tema na região. Este trabalho poderá fomentar o 

interesse no meio acadêmico para a criação de novas pesquisas, além de servir como 

material de consulta para o público interessado. Por último, a inovação é uma 

ferramenta indispensável para os gestores, sendo o meio pelo qual é possível explorar 

a mudança como diferencial para o negócio. 
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APÊNDICE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Esta pesquisa é parte necessária da construção do Trabalho de Conclusão do Curso 

em Administração do Acadêmico Rafael Silva Pamplona, junto ao Departamento de 

Administração, da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a orientação do 

Professor Dr. Flávio de São Pedro Filho, como pré-requisito parcial para a obtenção 

do título de Bacharel. É assegurado o total sigilo sobre os indivíduos e empresas 

respondentes. 

 

I CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTOR 

1.1 Qual o nome do produtor? 

1.2 Qual a idade? 

1.3 Qual o endereço? 

 

II CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

2.1 Qual o nome da Propriedade? 

2.2 Qual o Endereço? 

2.3 Propriedade é própria? 

2.4 Qual a Área da propriedade? 

 

III CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PEIXE 

3.1 Qual é área dedicada à produção? 

3.2 Quanto da renda é oriunda da produção?  

3.3 Há quanto tempo trabalha com essa atividade? 

3.4 O início da atividade foi por conta própria ou houve algum tipo de incentivo? 

3.5 Por que escolheu produzir peixes? 
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3.6 Qual o tipo de estrutura para a piscicultura existe na propriedade? 

3.7 Qual a origem da água? 

3.8 Como é o sistema de distribuição da água? 

3.9 Possui Filtro na Captação da água? 

3.9.1 Faz algum tipo de controle de qualidade da água? 

3.10 Qual o custo/ha da construção ou ampliação dos tanques? 

3.11 Recebeu assistência técnica durante a construção?  

3.12 Para implantação da atividade piscicultura foi feito estudo de implantação? 

3.13 A Instalação da foi com próprios ou foi financiado? 

3.14 Pretende expandir a atividade?  

3.15 Quais espécies de peixes são cultivadas na propriedade? 

3.16 Como executa as atividades na piscicultura, com mão de obra familiar? 

3.17 Possui Licenciamento ambiental para Piscicultura?  

3.18 Possui quais licenças para funcionamento e comercialização da piscicultura? 

Participa de algum tipo de organização, Associação ou Cooperativa?  

3.19 Na nutrição: Quais são os alimentos empregados na criação dos peixes? 

 

4 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

4.1 Qual é a produção da propriedade de peixes? 

4.2 Como faz a despescas dos peixes? 

4.2.1 Quem faz a despesca? 

4.3. Como comercializa o pescado?  

4.3.2 Como faz a venda? 

4.3.3 Onde fica o local da Comercialização? 

4.3.4 Qual o tipo de transporte utilizado? 

4.3.5 Encontra problemas de comercialização?  
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4.3.6 Qual o principal fator que afeta negativamente a lucratividade da produção? 

4.3.7 No que diz respeito à falta de informações técnicas para acompanhar a criação, 

quais são as principais causas identificadas? 

4.3.8 Possui auxilio de algum profissional para gestão da propriedade e administração 

das atividades? 

4.3.9 Quem administra a propriedade? 

4.3.10 Que tipo de controles administrativos são utilizado na atividade de piscicultura? 

 

 
 


