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Resumo:  

As empresas inovadoras tem sido amplamente estudadas, tanto pelo seu 
potencial de movimentar a economia, gerando empregos e divisas, quanto 
pelos avanços científicos e tecnológicos que são decorrentes da inovação, e 
podem trazer benefícios para toda a sociedade. Para que seja efetiva, a 
tomada de decisões mercadológicas, estratégicas e táticas, nessas empresas 
deve estar alinhada à sua orientação para inovar, e embasada por informações 
de Marketing – o que é potencializado quando a empresa conta com um 
Sistema de Informações de Marketing. Nesse contexto, foram estudadas nesta 
dissertação as variáveis mercadológicas que compõem, efetivamente, o 
Sistema de Informações de Marketing de uma empresa inovadora, ou seja, os 
atributos do mercado que geram informações relevantes para a tomada de 
decisão de seus executivos. O referencial teórico explorou os temas: inovação, 
estratégia, inteligência competitiva, Marketing,processo decisório e informação 
estratégica, sistemas de informação e Sistemas de informações de Marketing 
(SIM). O estudo de caso foi realizado em uma empresa de biotecnologia, que 
tem características de empresa inovadora. A coleta dos dados foi realizada 
através de análise documental, observação direta, observação participante e 
entrevistas realizadas com 6 profissionais da gestão executiva da empresa. 
Para que a investigação atingisse seus objetivos, foram analisadas duas 
dimensões de atuação do SIM: na tomada de decisão estratégica e no 
processo de lançamento de novos produtos. O trabalho contribui com a 
geração de conhecimento sobre o tema na medida em que relata a construção 
e o funcionamento do SIM na empresa estudada, e analisa detalhadamente 
cada variável mercadológica utilizada. Os resultados encontrados 
comprovaram grande parte do que é apresentado no referencial teórico, acerca 
da utilização das variáveis mercadológicas, mas faz observações relevantes 
com relação à efetividade do uso de algumas variáveis, principalmente as 
macroambientais, no Sistema de Informações de Marketing da empresa. Essas 
variáveis podem constituir conhecimento tácito dos executivos e embasar as 
decisões, mas não, necessariamente, através de informações advindas do 
Sistema de Informações de Mercado. 
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