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RESUMO 

UMA ANÁLISE MÉTRICA DAS PRINCIPAIS TIPOLOGIAS DE INOVAÇÃO 

 

 

 Esta pesquisa foi trabalhada objetivando entender e interpretar os movimentos 

inovadores das empresas nos principais aspectos de inovação. Para isso, foi feito um estudo 

de caso Múltiplo em duas empresas multinacionais: uma do setor de telecomunicações e outra 

no setor de fabricação de tecnologia de informação.  

 O trabalho utilizou algumas bases teóricas acerca de graus de inovação e 

métricas dentre eles: Sawhney et al. (2006), Tidd et. al. (2001), Etttlie et. al. (1984), .Mairesse 

e Mohnen (2002), Muller et. al. (2005), Kaplan e Norton (2004), Gama et. al. (2009) e 

Voelpel et. al. (2006). 

 Outras fundamentações foram utilizadas como os fatores de inovação de 

Jonash e Sommerlatte (2001), Teece, Pisano e Shuen (1997), Leonard-Barton (1992), etc) e os 

tipos de inovação (Christensen e Raynor (2003), Moore (2004), Griffin e Page (1996), 

Higgins (1995), Kim e Mauborgne (2004) como indutores e promotores da produção dos 

graus de novidade. 

 O modelo de Sawhney et al. (2006) foi testado e avaliado perante percepções 

das inovações desenvolvidas no ambiente empresarial o que dentro das suas limitações, pode 

favorecer os executivos das empresas à gerenciar a inovação numa trilha de sustentabilidade 

estratégica. 

 

Palavras chave: Inovação, Métricas de Inovação, Tipologias de Inovação. 

 



 

ABSTRACT 

AN METRIC ANALYSIS OF THE MAIN TYPOLOGIES OF INNOVATION 

 

 This research has worked seeking to understand and interpret the innovative 

movement of enterprises in the main aspects of innovation. About that, It has done a multiple 

case of study applied in two multinational enterprises: a telecommunications industry and 

other, a technological information industry.  

 This research has used some theories basis involving innovation degrees and 

metrics including: Sawhney et al. (2006), Tidd et. al. (2001), Etttlie et. al. (1984), .Mairesse 

and Mohnen (2002), Muller et. al. (2005), Kaplan and Norton (2004), Gama et. al. (2009) and 

Voelpel et. al. (2006). 

 Others fundamentals have applied as the innovation factors of the Jonash and 

Sommerlatte (2001), Teece, Pisano and Shuen (1997), Leonard-Barton (1992), etc) and 

typology of innovation (Christensen and Raynor (2003), Moore (2004), Griffin and Page 

(1996), Higgins (1995), Kim and Mauborgne (2004), and so forth as inductive and promoters 

of novelty degrees production. 

 The proposal of this research, under shield of Sawhney et al. (2006) model has 

tested and evaluated through perceptions of developed innovations on business environment 

on that up the limitations can support the enterprises managers to manage innovation in the 

strategy sustainable way. 

 

Keys Word: Innovation, Innovation Metric, Typology of Innovation. 
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INTRODUÇÃO 

 A Lei 10.973, sancionada em 02 de dezembro de 2004 pelo Presidente da 

República Luis Inácio Lula da Silva, estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da 

autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, nos termos dos arts. 218 e 

219 da Constituição. 

 Disto, faço a seguinte pergunta: Qual o principal objetivo que o governo 

brasileiro, endossado pela sociedade brasileira, pretende com tal Lei? 

 Distante de uma avaliação superficial, o qual este trabalho pretende, esse 

movimento enseja a junção de uma "combustão" mais explosiva e mais poderosa para 

alavancar o Brasil no cenário global em termos de auto-suficiência. 

 Este movimento é sim o centro estratégico capaz de motorizar essa auto-

suficiência; centro estratégico este que está plenamente alicerçado num tema moderno e tão 

discutido e pesquisado como a Inovação. 

 Toda esta questão da busca pela auto-suficiência através do poder inovativo, 

em termos de um todo, (a nação), ou das partes, (grupos sociais, econômicos, acadêmicos, 

políticos), pressupõe aspectos como a mudança, (ex-ante paradigma para ex-post paradigma 

mais completo, complexo e atualizado), a novidade e os benefícios superiores ou "frutos mais 

tenros". 

 Assim, sob a ótica do ritmo de mudanças, atualmente aceleradíssimas, a 

evolução tecnológica e a globalização, introduzem uma verdadeira complexidade ascendente.  

 Jacobson (1992) argumenta que mudanças contínuas no estado de 

conhecimento produzem novas situações de desequilíbrio e assim, novas oportunidades de 

lucros. A taxa de mudança está associada a um crescente aumento em parte do avanço 

tecnológico, dos freqüentes deslocamentos na natureza da demanda dos clientes e da 

competição global ascendente. 

 Independente do que vem primeiro, ou seja, "ovo ou a galinha", ou melhor, se 

a competição motiva a inovação ou a inovação em série estimula a competição das Nações e 

nelas as empresas, a competição tem extrapolado os limites locais rumo ao globo numa 

velocidade nunca tida na história do capitalismo. 
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 D'Aveni (1994) categoriza essa situação, em sua forma extrema, como hiper-

competição num cenário que se fundamenta de uma sociedade baseada em conhecimento e da 

massificação das indústrias e empresas. 

 É neste cenário global altamente competitivo e dinâmico que as empresas estão 

sendo forçadas a se adaptar rapidamente, de forma a manterem-se competitivas e perpétuas 

em termos de sobrevivência; ou melhor, nada diferente do que foi até então descrito em 

termos de mudança, novidade, auto-suficiência conquistada pela inovação, aspecto último 

estimulado por uma política nacional em forma de Lei a incentivar e motorizar movimentos 

que maximizam a perpetualidade. 

 Ao analisar esse composto descrito e ao mesmo tempo ao retroceder até o final 

do século XX, percebe-se, com nitidez, a transição de uma economia industrial para uma 

economia baseada no conhecimento.  

 E aí, escrevendo um pouco sobre o termo economia do conhecimento 

(knowledge-based economy), tal delineia uma economia na qual a criação e o uso do 

conhecimento é o aspecto central das decisões e do crescimento econômico. Ou seja, trata-se 

de uma economia na qual o valor de produtos e serviços depende cada vez mais do percentual 

de inovação, tecnologia e inteligência - de conhecimento - incorporadas a eles. (OECD, 

2000). 

 Vivemos numa economia em que o conhecimento tornou-se uma das mais 

importantes fontes de vantagem competitiva sustentável1.  

 As empresas cujo principal fator de produção é o conhecimento e seus 

subprodutos2 vão multiplicar-se mais e mais, independentemente do ramo ou setor da 

economia no qual atuam, tornando, conseqüentemente, a gestão do conhecimento, da 

aprendizagem organizacional e da inovação áreas de importância estratégica nas 

organizações. 

                                                 
 
1Adotou-se a definição de competitividade de Higgins (1995) segundo a qual a competitividade depende de duas 
estratégias fundamentais: a) ter um produto/serviço diferenciado da concorrência e/ou; b) ter uma estrutura de 
baixo custo comparado ao da concorrência. Caso uma empresa não faça algo diferente ou de menor custo, não 
irá sobreviver por muito tempo em um ambiente competitivo. Esta definição é complementada por Nonaka et 
al.(2001) que descrevem as fontes de vantagem competitiva como aquelas que derivam de baixo custo de 
processos, por meio de economias de escala, escopo ou custos; de qualidades únicas ou de características do 
produto valorizadas pelos clientes; de localização geográfica; ou da exclusividade de certas habilidades e ofertas 
de serviços. 
2O relatório da OECD (2000) define dois tipos de negócios intensivos em conhecimento: o primeiro é aquele no 
qual o conhecimento é o produto final (knowledge business), e o segundo é aquele no qual o produto é gerado 
pelo uso do conhecimento (knowledge-based business). 
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 Diante da alta velocidade com que economia global muda, a organização deve 

estar pronta a responder agilmente através da apresentação de soluções, produtos e processos 

inovadores. Empresas que conseguem gerir seu conhecimento, habilidades técnicas, 

competências, experiências organizacionais e sua capacidade de aprendizagem, de forma a 

criar novos produtos, desenvolver novos métodos, processos e serviços, obtêm vantagem 

competitiva sustentável através de sua capacidade de alavancar e melhorar o desempenho 

organizacional. 

 O grande número de inovações responde por grandes mudanças na dinâmica 

do desenvolvimento. A adoção de novas tecnologias é a manifestação ou comportamento mais 

explícito e evidente dessa dinâmica no mundo de forma a locomover o evolucionismo. 

 O rápido avanço tecnológico associado a estas novas tecnologias e a aplicação 

do conhecimento desenvolvido nas situações empíricas referente à solução de problemas tem 

tornado os processos produtivos cada vez mais complexos numa dinâmica auto-alimentadora. 

Deste contexto, as mudanças tecnológicas decorrentes das inovações em produtos e processos 

engendram necessidades que fomentam outras soluções, produtos e processos, num esquema 

contínuo e interativo (Rocha e Ferreira, 2001). 

 Em função da tão temida competição, independente da posse de competências 

para inovar, a habilidade para inovar rapidamente é uma constante componente vital de 

competitividade das empresas modernas auto-sustentadas.  

 Mas, inovar rapidamente pressupõe ter-se a posse e o controle de alguns pré-

requisitos como fontes, tipos e resultados das ambicionadas inovações. 

 E aí insta um ponto de complexidade e incerteza nesse entorno temático: 

partindo do princípio de que a noção de rapidez advém do grau da inovação, como definir 

métricas de inovação? Ainda mais se sabendo que na comunidade cientifica esse tema não 

está consolidado, ou melhor, faltam constructos robustos para que se alcance boas medidas de 

inovação.  

 Nessa linha, Kotabe e Swan (1995) argumentam que o maior obstáculo para 

entender inovação tem sido a falta de um significado de medida.  

 Sob toda essa perspectiva descrita, para endereçar essa pesquisa, foi aplicado 
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um e-survey3 de questionários em que aborda tipologias de inovação, fontes de informação, 

razões para inovação e graus de novidade da inovação. 

 Como marco inicial em termos de constructo, foi aprendido na literatura que a 

inovação foca no conceito da novidade. Slappendel (1996) argumenta que a percepção de 

novidade é essencial para o conceito de inovação como serve para diferenciar a inovação de 

novidade.  

 O tema novidade é especialmente importante para entender a interligação entre 

inovação e empreendedorismo como sugerido por estudos que enfatizam sua regra principal 

na criação do que é novo em termos de negócios (Vepser, 1988), novas entradas (Lumpkin e 

Dess, 1996), novas organizações (Gartner, 1988) e renovação organizacional (Stevenson e 

Jarillo, 1990).  

 Assim, sugere-se que em vez de isolar a definição e medida de inovação, seja 

necessário envolver três perspectivas da novidade: O que é novo; Quanto é novo e É novo 

para quem? 

 Com as tipologias de inovação em mente e as principais bases ou plataformas 

que “motorizam” a inovação, aplicou-se um teste de um modelo que investiga em termos 

métricos, (graus de novidade), os diferentes tipos de atividade inovativa nas seguintes macro-

perspectivas: ofertas, processos, clientes e presença. 

 

                                                 
 
3 Quanto aos surveys de experiência, embora os dados publicados sejam uma fonte valiosa, 
em geral apenas uma parte do conhecimento existente em uma área está documentado. Uma 
grande parte do que é sabido sobre um tópico quando existe por escrito, pode ser confidencial 
para uma organização e assim não estar disponível para um pesquisador externo. Além disso, 
arquivos de dados internos raramente são bem organizados, tornando as fontes secundárias, 
mesmo quando conhecidas, difíceis de localizar. Assim, é útil que se busquem informações 
com pessoas experientes na área de estudo extraindo essas informações de suas memórias e 
experiências coletivas (Cooper & Schindler, 2003). 



14 
 

ANTECEDENTES, CONCEITUALIZAÇÕES E PROBLEMATIZAÇÕES. 

  Inovar para crescer. 

 No mundo empresarial moderno, a necessidade de crescimento existe tanto nas 

grandes quanto nas pequenas corporações. Acredita-se que, ou uma empresa cresce ou ela 

definha no longo prazo. O mercado de ações sempre premia as empresas que crescem acima 

dos planos.  

 Uma empresa rica, com suficientes recursos financeiros disponíveis, consegue 

crescer adquirindo outras empresas. Ela compra clientes, compra produtos, processo 

produtivo, etc. 

 A alternativa ao crescimento por aquisição é o crescimento orgânico, onde se 

cresce mais lentamente dentro do próprio mercado, com os próprios produtos, conquistando 

cada vez mais as preferências dos consumidores e, de tempos em tempos, lançando novos 

produtos ou aventurando-se em novos mercados. É no contexto do crescimento orgânico que 

a inovação torna-se importante para todos da empresa. 

 A Organização é viva e por tal status consegue levar ao máximo o potencial 

criativo e a capacidade de aprendizado de uma empresa. Nessa linha, é essencial que os 

chefes e administradores compreendam a interação que existe entre as estruturas formais e 

explícitas da Organização e suas redes informais auto-geradoras. O meio mais eficaz para 

intensificar o potencial de criatividade e aprendizado de uma organização bem como para 

mantê-la sempre viva e vibrante consiste em apoiar e fortalecer as suas comunidades de 

prática. O primeiro passo nessa direção está em proporcionar o estado social necessário para 

que floresçam as comunidades informais. Instam aí atividades que liberam as energias das 

pessoas de forma a estimular a criatividade e o desencadeamento dos processos de mudança 

(Capra, 2002, p.121). 

 Em se tratando de criatividade, existe aqui uma importante afirmação. A falta 

do elemento criatividade nas organizações não decorre da existência de regras, pois se sabe 

que em qualquer organização existe regra, antes de mais dada, para conduzir da forma mais 

eficiente possível suas atividades de rotina. No entanto, o elemento criatividade, insumo da 

inovação, vem fortemente à tona numa circunstância intermediária, (“fronteira do caos”), 

entre a estabilidade necessária à condução eficiente das atividades empresariais e a 

instabilidade necessária à emergência da mudança. Para essa instabilidade concorrem os 
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conflitos, as contradições, as tensões, as atividades políticas, a ambigüidade bem como outras 

nuances inerente à condição humana. Enfim, a imprevisibilidade dos sistemas caóticos precisa 

ser vista de forma otimista no que tange ao principal dínamo de inovação; dínamo este para 

que se tenha perpetualidade nas empresas frente aos quesitos geração de novos produtos / 

serviços e a emergência do novo4 (Bauer, 1999). 

 É com a inovação que se inventam novas maneiras de se relacionar com 

clientes e ganhar suas preferências; que se criam novos produtos; que se desenvolvem novos 

canais de comercialização; que se aperfeiçoa a operação da empresa.  

 Dessa forma, a inovação torna-se o principal ingrediente para o crescimento 

orgânico. 

  Assim, inovação, em geral, é qualquer tipo de mudança na prática industrial 

que melhore a produtividade, a competitividade ou o atendimento de demandas de mercado 

(Betz, 1987, p. 15). 

 No caso das inovações tecnológicas, estas podem ser de processo, produto ou 

de técnicas gerenciais. Atualmente a inovação passou a ser entendida, pelos pesquisadores 

sociais como sendo um processo complexo de interação social, bem como um processo de 

descoberta técnica e aplicação de novos conhecimentos (Christie et. al., 1995). 

 A inovação é um processo social que surge a partir do desenvolvimento de uma 

rede de comunicações focalizada na empresa (Christie et. al., 1995). No entanto, são as 

pessoas, individualmente, que realizam as inovações. 

 A construção do conhecimento numa organização ocorre pela combinação das 

distintas individualidades das pessoas com um particular conjunto de atividades. É desta 

combinação que urge a inovação (Leonard-Barton, 1995). 

 A inovação também é importante quando se pensa em associar tecnologia e 

competitividade. Conforme Ribault et. al. (1991), não existe ligação direta entre essas duas 

variáveis. A passagem de uma para outra é realizada por intermédio da inovação, conforme 

Figura 1. 

                                                 
 
4Bauer (1999) declara o “novo” sob um aspecto de algo que ainda não é conhecido denominando de natureza 
imprevisível. Assim, pela sua construção lógica, as empresas (todos na organização) devem valorizar mais os 
aspectos da imprevisibilidade em termos de inovação como forma de exercício de sustentabilidade em ambientes 
de alta competição e abrupta instabilidade. É aí que se configura segundo Bauer (1999), a estabilidade no caos.  
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Figura 1: Ligação entre tecnologia e competitividade. 

Fonte: Ribault et. al. (1991, p.32). 

 

 Este esquema explica a formação da competitividade, que é construída pela 

empresa que possui os meios, os conhecimentos (know-why) e o saber “como fazer” (know-

how) aliados a uma política tecnológica sustentada pela estratégia da empresa. 

 Este processo, interno à Organização, consiste em dominar tecnologias 

adaptadas para apoiar a capacidade de inovar e realizar, com freqüência, a atividade de 

inovação para construir sua competitividade (Ribault et. al., 1991). 

 Pode-se dizer que a inovação tem por escopo criar assimetrias de mercado, 

buscando com isto gerar vantagem competitiva conforme Figura 2: 
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Figura 2: Criação de vantagem competitiva a partir da Inovação. 

Fonte: Adaptado de Cunha Lemos (1998). 

 

 Até aqui foi entornado aspectos que qualificam a necessidade emergencial da 

inovação, em diferentes áreas da organização, como mola propulsora da heterogeneidade, 

principalmente, das empresas. 

 Uma perspectiva que se adiciona a todo esse entorno comentado sobre 

inovação é um pressuposto de que um ótimo vetor de tangibilização do grau de novidade das 

inovações são os clientes ou usuários da inovação; existe uma circunstância que muitos 

desconsideram que é o fato que nem todos os clientes são bons para testar idéias 

revolucionárias. Sob esta lógica, não é aconselhável trabalhar com clientes do tipo que apenas 

“seguem a onda” ou demoram a se adaptar. Tais clientes são boas referências quando você 

procura melhorar os produtos atuais no mercado, através da adição ou remoção de recursos, 

reconfiguração, etc. Esses últimos buscam ter as necessidades atuais melhor atendidas, mas 

não estão prontos ou aptos para absorver propostas de valor completamente novas. A questão, 

então, partindo desse princípio é: Em que tipo de inovação deve-se focar aquele com intenção 

de produzir tal? Inovações que ajude a entender mais os clientes atuais e a explorar o mercado 

atual ou inovações revolucionárias que literalmente viram de cabeça para baixo a estrutura do 

mercado? (Moore, 2004). 

 Assim, só neste preâmbulo, têm-se os seguintes pontos de atenção: 1. o tipo de 

pessoa ou profissional do mercado apto para pontuar o grau de novidade das inovações 

produzidas; 2. a noção do quanto é novo a inovação produzida a ponto de atingir metas do 

tipo “virar de cabeça para baixo a estrutura de mercado” ou apenas, incrementar o paradigma.  

 Outra questão que está, de certo modo, amarrada ao aspecto descrito, é em 
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relação ao foco exclusivo em inovações de alto impacto. Faz sentido ter inovações radicais 

como meta? Sob a perspectiva financeira, “sim”, desde que desconsiderem variáveis como 

grandes investimentos e alto risco. No entanto, com a inclusão destas variáveis no sistema 

decisório, a pergunta passa a ficar mais complexa e o “sim” pode virar “depende” ou até um 

“não”. 

 Kim e Mauborgne (1997) orquestraram um estudo em que se examinou 30 

empresas nos mais variados setores. Neste estudo, apenas 14% dos lançamentos de novos 

produtos puderam ser marcados como inovações, ou seja, como produtos realmente novos. A 

maioria, 86% dos produtos lançados, foram extensões de linha ou aprimoramentos dos 

produtos existentes. Ainda assim, verdadeiras inovações responderam por 38% das receitas e 

61% dos lucros. 

 As idéias revolucionárias, realmente, marcam a empresa para o mercado. Veja 

o exemplo no Brasil, em 2005, do lançamento da linha de cosméticos EKOS da Natura; linha 

esta desenvolvida com elementos exclusivamente da Amazônia. Com pesadíssimo 

investimento e uma nova proposta de valor, a Natura conseguiu utilizar sua marca para dar 

seus primeiros passos no mercado francês (Revista Época; Acessado em 20/07/2009).  

 Mas então por que as empresas não se concentram apenas nas inovações 

revolucionárias? A verdade é que inovações radicais solidificam o posicionamento ao longo 

prazo das empresas, mas nem sempre o fazem em curto prazo. Empresas são vinculadas a 

acionistas, que desejam rápido retorno de seus investimentos, e a clientes, que não estão 

interessados em produtos que possam atender suas necessidades futuras. Os líderes das 

empresas então refletem: “vamos fazer algumas modificações em nosso produto, pois assim 

nos diferenciaremos de nossos concorrentes”. Todavia o quão contundente são essas 

modificações se na prática, em breve, os concorrentes facilmente copiam tais melhorias? As 

empresas permanecem lutando ferozmente com seus concorrentes, dia após dia pelas mesmas 

fatias de mercado geradoras de margens cada vez mais baixas. O enfoque em aprimoramentos 

pode ser financeiramente menos interessante, mas também é menos arriscado. 

 E aí, desse pressuposto, faço mais uma pergunta? Quantas vezes numa década 

aparecem inovações radicais capazes de virar indústrias inteiras de perna para o ar?  

 Tem acontecido ultimamente em algumas indústrias de alta tecnologia, mas 

não ocorre com freqüência na maioria das empresas.  

 Por isso, sim, inovações radicais trazem benefícios no longo prazo para as 
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companhias, todavia se tal possibilidade for muito baixa, será que vale a pena todo o esforço? 

E será que é interessante e inteligente a concentração nos dois tipos? Embora nem sempre seja 

fácil de levar adiante, especialmente nos períodos de baixa econômica, isto pode ser feito. 

 Diversas empresas como a Tesco, investem em ambos. A Tesco aplica dinheiro 

em inovações básicas, tais como constantes aprimoramentos de sua logística, e ao mesmo 

tempo investe em inovações revolucionárias, tais como o altamente bem sucedido negócio de 

entregas via internet (Haragdon, 2003). 

 Mas se podemos nos concentrar em ambos, como podemos então começar a 

inovar? 

 Posto todo esse quadro, surge à necessidade estratégica do gerenciamento de 

portfólio de inovações numa matriz de espalhamento de inovações por graus de novidade; 

ainda mais quando em circunstâncias em que todas as empresas num ramo ou ecossistema de 

competição inovam. Como discriminá-los mediante perspectiva quantitativa? 

 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 Como medir a inovação articulada nas empresas modernas, onde inovar está 

deixando de ser um plano e está passando a ser uma rotina necessária��

 Esta pergunta de arranque motorizou o principal objetivo deste trabalho, que 

foi: Identificar o grau de novidade das principais tipologias de inovação da empresa moderna. 

 Para que este grande objetivo fosse materializado enquanto meta, foi feito um 

levantamento de bibliografia recente referente a fontes, tipologias e métricas de inovação. 

 Precisamente dentre a perspectiva de métricas de inovação, a construção de 

Sawhney, Wolcoot e Arroniz (2006) apresentou uma vasta cobertura estruturada dos diferentes 

tipos de inovação mais cursados nas empresas; além deste modelo ter sido repetida vezes 

testados em mega empresas como Cisco Systems, Nokia, Du Pont, etc (Sawhney et. al., 2006). 

Nessa linha, foi este o modelo adotado para interpretar a natureza da inovação sob uma 

nuance métrica.  

 O que deve ser deixado claro é que o trabalho não se restringiu à aplicação do 

modelo por si como forma de aprendizado e interpretação da natureza, mas sim, também de 

teste de robustez. 
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 Desse modo, foram analisadas duas empresas: a primeira está na posição de 

produtora e fornecedora de soluções de telecomunicações e tecnologia da informação; a 

segunda está numa configuração de mercado intermediária entre a primeira empresa e o 

mercado da última ponta da cadeia de consumo de serviços de telecomunicações e tecnologia 

de informação; intermediária porque também, a segunda empresa, (provedora de serviços de 

comunicação), tem relações business to business com a primeira. 

 O foco articulado em termos de inovação contemplou os fatores de Sawhney 

et. al. (2006) quanto às percepções que os profissionais executivos mais seniores das 

empresas têm sobre as ofertas, processos, clientes e presença. 

 O ferramental de captura dos dados se fundamentou de um questionário 

estruturado com pontuação que insta de 1 a 7 para cada fator anunciado. As pontuações 1 e 2 

indicam perspectivas ou graus de não inovação; as pontuações 3 e 4 indicam perspectivas ou 

graus de inovação incremental; a pontuação 5 menciona um grau de inovação substancial; por 

fim, as pontuações 6 e 7 indicam perspectivas ou graus de inovação radical. Buscou-se através 

destas pontuações, inventariarem do respondente as percepções que eles têm quanto ao grau 

de novidade nos 12 vetores ou áreas que Sawhney et. al. (2006) denomina como 

circunstanciais para a ocorrência da inovação. 

  A partir das pontuações, dimensionou-se um indexador quantitativo que 

representa o quão o “todo” é inovativo; ou seja, as inovações “horizontais”. 

 Em tese, os maiores índices de inovação deveriam se situar nos núcleos em que 

se encontram a maior acumulação e articulação da criatividade ou então em núcleos em que 

se busca a organização "perfeição" (Breschi et. al., 2000). 

 Esse objetivo aparenta delinear uma relação retilínea entre causa e efeito, ou 

seja, a inovação e o impacto no resultado. No entanto, como aborda Morin (Castro & 

Carvalho & Conceição de Almeida, 2006), o que parece linear, na verdade existe toda uma 

complexidade cíclica inerente à um sistema que é vivo e que muda em função de alavancas 

ativas e reativas, ou então de uma perspectiva interna para externa / vice-versa. 

 A noção de sistema e da circularidade corrobora para esse processo. Um 

sistema é o conjunto de partes diferentes, unidas e organizadas. Para conseguir um salto de 

conhecimento do todo é preciso juntar as partes ao todo e o todo às partes. Quanto à 

circularidade (looping), Norbert Wiener opina quanto ao caráter retroativo do sistema; ou seja, 

ao contrário da idéia de linearidade (relação direta entre causa e efeito), sugere-se uma 
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causalidade circular onde o próprio efeito volta à causa (Castro et. al., 2006). 

 Enfim, no contexto dessa pesquisa, uma variável causa pode sim ser refletida e 

provocar um efeito, mas, do efeito pode-se construir ou mudar um fator causal que, por sua 

vez, novamente, refletir-se-á num novo efeito. 

 Não importa quão bem desenvolvido sejam os sistemas de definição e 

desenvolvimento de produtos e processos inovativos; eles só terão sucesso se o contexto 

organizacional circundante for favorável (Tidd et. al., 2001, p.491). Alcançar isso não é fácil; 

envolve criação de estruturas e processos organizacionais que permitam que a mudança 

tecnológica prospere. E aí, cada vez mais, a inovação está se tornando uma tarefa corporativa 

envolvendo áreas de marketing, compras, faturamento, pós vendas, etc; esta perspectiva cria 

uma condição para mudança organizacional que se orienta a modelos estruturais mais 

orgânicos (Tidd et. al., 2001, p.492). 

 Esse foi o ponto de partida do projeto. Medir para gerenciar, ou seja, medir as 

inovações nas áreas da Organização e na Organização como um todo como forma de se ter um 

entendimento das contribuições e dos significados de cada área em termos de inovações as 

quais, num todo, consiga-se ter a menção do quão orgânico a estrutura Organizacional é 

perante a geração de resultados além meta bem como o poder de dirimir crises e impactos 

negativos de macro-ambiente. 

 Esta pesquisa não perdeu de vista a orientação baseada em resultados. É 

prontamente sabido que os tais são conseqüências de inúmeras variáveis promotoras que 

instam desde o contexto global de competição aos fatores de mudança, os recursos da 

corporação, comportamentos de compra, as lideranças políticas, a sócia-cultura, o 

desenvolvimento econômico global e regional, etc. 

 Considerado este entorno e a presente figura da complexidade5, intencionou-

se, aplicando o modelo de Sawhney et. al. (2006), medir a inovação produzida tendo-se como 

posicionamento científico a leitura do pesquisador quanto a capacidade destas organizações 

em promover mudanças. 

 Notadamente, o fator decisivo para salvaguarda da diferenciação competitiva e 

                                                 
 
5Quanto maior a incerteza e a complexidade do ambiente são, maior a necessidade de estruturas e processos 
flexíveis. Partiu-se da constatação provisória de que alguns setores de rápido crescimento como eletrônicos e 
biotecnologia possuem formas organizacionais mais orgânicas, flexíveis; contrariamente aos setores mais 
maduros que fazem mais sinergia com planejamentos mecânicos (Tidd et. al., 2001, p.493). 
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sustentabilidade econômica é a capacidade endógena da organização, em particular o 

empreendimento alvo do estudo de caso, em construir seu caminho evolutivo descobrindo e 

abrindo novas, profundas e duradouras relações de troca financeira entre organização e 

comprador; ou seja, tal empreendimento este situado num ambiente de mercado complexo e 

incerto; empreendimento ainda que empregue pessoas criativas que operacionalizam 

novidades a ponto de gerar a inovação sempre na perspectiva do que é novo; quanto é novo e 

novo para quem. 

Os objetivos específicos dessa pesquisa foram: 

 * Testar o modelo de Sawhney et. al. (2006) e avaliar o seu poder enquanto 

ferramenta de métricas de inovação através da aplicação deste em dois casos de empresas de 

alta tecnologia; a primeira se trata de uma distribuidora de soluções de alta tecnologia e a 

segunda, de uma empresa fornecedora de serviços de telecomunicação; 

 * Sob anteparo do modelo, avaliar o grau de novidade intrínseco às produções 

de inovações sob a percepção dos departamentos; 

 * Identificar as preferências das fontes de informação que foram assim 

justificadas pelos departamentos mais inovadores na empresa; 

 * Identificar as principais razões que motivam as empresas a inovar. 
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JUSTIFICATIVAS 

 Insta algumas das inúmeras reflexões que um profissional da estratégia 

empresarial moderna poderia ter: 

 “... Se a empresa em que administro inova, pelo simples fato de que num dado 

período de tempo ela conseguiu operacionalizar coisas novas, então, o quanto ela inovou? ...” 

 “... Se “minha empresa” inovou e meus concorrentes também inovaram, então, 

como posso me certificar que a empresa XYZ é a que mais inovou na condição que justifica 

rentabilidade acima da média, sustentabilidade, etc? ...” (desconsidero fatores desassociados 

ao tema inovação que explicam ou poderiam explicar grande parte da rentabilidade, como por 

exemplo, política regulatória, barganhagens, conluios, corrupção, etc). 

 Enfim, em relação a este trabalho, quanto das inovações promovidas nas 

empresas é percebido distintivamente nos diferentes departamentos das organizações 

estudadas bem como para todos os profissionais como um todo? 

 Essa caracterização pode remeter algumas lógicas. Instam:  

• “... produzimos esse ano uma única inovação; ela representou 

resultado financeiro e por sua vez, importância, muito superior ao 

período anterior quando produzimos várias inovações em diferentes 

áreas, mas que no todo, não incorreu num resultado financeiro a 

altura...”; 

• “... nesses últimos três anos, ano a ano, produzimos as mesmas 

quantidades de inovação. No entanto, o resultado financeiro 

inerente às inovações desse ano foi excepcional...”; 

 

 Antes de articular desdobramentos dessas possíveis citações, alguns pontos de 

partida devem ser esclarecidos, como: várias inovações que afetam positivamente, 

negativamente ou afetam em nada o resultado financeiro global da organização; várias 

inovações que são complementares ou incrementais de um referencial já consolidado da 

empresa; e uma única inovação que promove descontinuidade, ou seja, um novo paradigma 

ou conceito. Essas perspectivas devem ser colapsadas num fator que possibilite comparações, 

seja ex ante versus ex post, seja via benchmark com outros esquemas. 
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 A relevância do que foi descrito é máxima quando se tem a menção, não mais 

ilusória, de que existem poucas organizações que inovam. 

 Certamente, hoje, nos ramos de alta concentração de competição, ou mercados 

turbulentos, todos promovem, estudam e operacionalizam suas novidades para o mercado ou 

para quem consome6. 

 A luz do constructo ao qual essa pesquisa abarcou, a diferenciação ascende 

quando o comprador ou um cliente interno na Organização aceita a novidade, (e quanto mais 

incondicional, mais forte é a inovação pelo fato de se conseguir gerar dependência). 

 Por isso, no desdobramento da inovação em: o que é novo, o quanto é novo e é 

novo para quem, intencionou-se capturar a parcela de diferenciação dessas inovações que 

conseguem justificar a percepção de resultados superiores acima da média. 

 Para a academia, essa pesquisa contempla mais um dos inúmeros esforços de 

pesquisa em quantificar o intangível, parcela esta que mais tem a contribuir em menção ao 

“iceberg do conhecimento”. A parte não visível, ou seja, a maior, é que concentra a porção 

intangível do todo. 

 Para os executivos, estrategistas e consultores, essa pesquisa condiciona 

habilidades quanto ao processo de métricas de um escopo, que num primeiro momento é 

percebido como intangível, de modo que se consiga tomar nota de valorosas informações que 

venham a adicionar conhecimento a estas pessoas sobre a diferenciação estratégica das  

empresas que estão configuradas num ambiente em que todos “inovam”. 

 Por fim, a inovação implica em novidade. Para medir a inovação é necessário, 

antes, conceituá-la.  

 Aqui, não existe birfurcação. Hoje, em setores de alta tecnologia, por exemplo, 

é deveras importante medir e controlar o que se inova. Eis um dos pressupostos básicos e 

precedentes da Gestão de Inovação. 

 Se uma empresa deseja ser inovadora, ela deve encontrar uma forma de medir 

se está ou não próxima do alcance desse propósito; ela deve medir se a inovação trouxe 

benefício ou malefício para empresa não só em perspectivas de resultado financeiro de curto, 

médio e longo prazo, mas também em perspectivas de ciclo de auto-sustentabilidade e 

                                                 
 
6 No mercado, empresa e áreas dentro da organização. 
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longevidade.  

 Existe uma perspectiva empresarial de que somente se controla e se aperfeiçoa 

aquilo que se mede. Enfim, é necessário medir o caráter inovador de uma empresa se ela 

deseja inovar. 

 Caso seja entendido que inovação é o uso de criatividade para construir o novo 

com vistas a tornar a empresa mais competitiva, esta empresa deverá contabilizar o teor de 

sua competitividade perante seus concorrentes. Além de medir se a empresa consegue inovar, 

é preciso saber quais iniciativas da empresa contribuíram ou contribuem para isso.  

 Afinal, orçamentos específicos são normalmente alocados para projetos que 

promovam a inovação. O controle desses recursos orçamentários requer que se conheçam os 

impactos das iniciativas na transformação da empresa.  

 Quaisquer que sejam as razões, é necessário que se invista na perspectiva 

quantitativa ou ainda que se criem processos para medição da capacidade inovadora da 

empresa. 
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LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 De forma não hierárquica enquanto fluxo lógico, mas, com a intenção de 

estratificar e delimitar as fronteiras dessa pesquisa destaca-se abaixo os seguintes aspectos 

(sabendo-se que a unidade de análise é a inovação sob a ótica métrica): 

• Esta pesquisa se fundamenta na perspectiva do pesquisador, sob o prisma da 

descoberta dos fatos inovativos desdobrados nas organizações estudadas e nas suas 

respectivas áreas segundo referencial teórico dos tipos de inovação. Sob o prisma da 

justificação, instam possíveis existências e ausências de fatores inovativos que 

venham a refletir positivamente, direta ou indiretamente, o resultado da empresa; 

 Não existe pretensão por parte do pesquisador de capturar e desenhar um novo 

paradigma nos constructos de inovação; porém num âmbito superior, o pesquisador tem a 

consciência de que através de uma análise que venha a incrementar o conhecimento, 

conseguir-se-á alavancar para comunidade acadêmica e para ele próprio um poderoso 

conhecimento promotor de possíveis paradigmatizações. Além dessa questão, o pesquisador 

tem a menção de que é amplamente disseminada a crença de que grandes inovações no campo 

científico decorrem de rupturas radicais. Tal visão é atribuída principalmente ao trabalho de 

Kuhn (1978) nas ciências exatas e biomédicas. A generalização das idéias de Kuhn nas 

ciências sociais é vista com certa cautela por muitos estudiosos, a ponto de Giddens (1978) 

afirmar que os paradigmas eram vistos por Kuhn como sistemas fechados.  

• Outro aspecto é a complexidade na avaliação dos resultados. Considerando a grande 

relevância da heterogeneidade do desempenho da empresa e daí, a necessidade de 

construção de uma métrica para se perceber o quão assimétrico é a Organização como 

um todo e em particular a atividade inovativa em si, deve-se no mínimo avaliar os 

fatores intrínsecos e extrínsecos às firmas de modo a se conseguir comparar empresas 

em diferentes setores e países para se ter a noção de quem é mais ou menos inovativo 

(Brito e Vasconcelos; 2004); 

• Outra perspectiva de complexidade é em termos de ciclo e auto-retroalimentação. A 

causa pode virar efeito; a causa e o efeito podem vir a ser dínamos de um outro efeito. 

Nesta pesquisa estão exclusas todas as variáveis intervenientes exógenas à inovação; 

exceto as inovativas em si, as performances e o tempo; 

• A grande divergência na comunidade acadêmica sobre a existência de um framework 
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que mede inovação, ou seja, a tentativa de construções quânticas do intangível, ou 

seja, da inovação; 

• O viés do estudo de caso, apesar de ser múltiplo, (02 casos), ao se tratar de duas 

empresas multinacionais fabricante e fornecedora de tecnologias de ponta e outra de 

serviços de telecomunicações de alta relevância para o mercado brasileiro e mundial 

em termos de comunicação; 

• Os vieses nas respostas incrementadas de valores na governança dos executivos 

entrevistados, forma esta de possíveis mascaramentos de realidade; 

• A medição direta da inovação referente ao quanto à empresa melhora a 

competitividade graças ao seu caráter inovador. Dois pontos dificultam e talvez 

impeçam que se tenha uma boa medida de inovação. Em primeiro lugar é complexo 

medir uma variável inovativa associada a um conseqüente desempenho superior uma 

vez que existam outras variáveis impactantes de desempenho (sendo inovativas ou não 

inovativas). Não se consegue isolar o impacto da inovação na empresa, porque a 

empresa toma milhares de outras medidas que também impactam em desempenho 

principalmente quanto à competitividade. Adiciona-se a isso a dificuldade de saber o 

grau de inovação que certa iniciativa ou projeto tem. Classificar projetos como 

inovador ou não sempre gera polêmica, porque depende do grau de novidade no 

projeto na perspectiva de quem consome ou faz uso do mesmo; 

• Em segundo lugar, não se consegue medir competitividade com precisão. A 

competitividade, como a capacidade de vencer os concorrentes pela preferência dos 

consumidores, é algo fácil de falar, porém muito difícil de atribuir um número a essa 

capacidade. É preciso analisar este assunto com grande profundidade; 

• Nem sempre a novidade tem valor. Na avaliação, se uma iniciativa ou um projeto é 

inovador, deve-se, primeiramente perguntar: O que tem de novo é novo para quem? 

Para a própria empresa? Para os seus concorrentes? Para o mercado? Para o mundo? 

Há que se perguntar, ainda, se é o caráter da novidade em questão que promove a 

melhoria no desempenho e na competitividade. Seria a novidade o que interessa ao 

mercado de modo a tornar a empresa mais competitiva, com melhor desempenho que 

seus concorrentes?; 

• E desse trecho, desmembro duas outras limitações de ordem mais prática: uma se trata 

do impedimento de divulgação das empresas, os seus respectivos desempenhos 
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colhidos por determinadas ações estratégicas, etc, e outra relacionada à amplitude da 

pesquisa; ou seja, como se trata de estudo de caso (Yin, 2005), em que a profundidade 

do caso é a compensação por se estudar o “que é único”, não foi permitida a 

investigação além das empresas propriamente ditas. Assim, a investigação dessa 

pesquisa não foi além em termos de exploração de mercado (os clientes, fornecedores, 

parceiros, concorrência, etc), a configuração dos processos que auxiliam as respectivas 

empresas a inovar, etc; 

• Ainda com relação ao desempenho, em termos de impacto e na questão da 

competitividade, a cada ano, essas variáveis na organização podem melhorar ou piorar, 

independentemente de ter ou não criado novidades de valor para um cliente interno da 

empresa ou para o mercado. Isso porque a capacidade de competir é algo complexo e 

impactado por uma extensa cadeia de causa e efeito. Quase tudo que uma empresa faz 

afeta o desempenho e a competitividade. A forma como contrata as pessoas, o clima 

interno, os recursos produtivos, a imagem no mercado, a linha e qualidade dos 

produtos, a forma como trata os fornecedores, a forma como se relaciona com a 

imprensa e com as autoridades, o lobby que exerce, enfim, a lista é infinita. Como 

saber se uma eventual alteração no desempenho e na competitividade decorre desta ou 

daquela iniciativa? Dependendo do contexto é praticamente impossível. Assim, por 

mais que se coloque contra, resta apenas aceitar as medidas indiretas, incompletas e 

imprecisas. Por exemplo, pode-se adotar como indicador do impacto da inovação na 

competitividade da empresa o percentual de faturamento de novos produtos naquele 

ano, ou as receitas advindas de canais de comercialização inovadores. Independente de 

tudo o que foi mencionado, trata-se de mais outra variável que foi impedida de ser 

pesquisada pelas empresas dos estudos de caso; 

• Por último, as limitações que cercam o modelo de Sawhney et al. (2006) aprendido 

ipsis lítiris artigo escrito. Ou seja, entre outras que foram mencionadas nas 

considerações finais deste trabalho, antecipo uma que trata da desconsideração dos 

stakeholders da empresa foco sobre suas percepções acerca do grau de novidade das 

inovações produzidas por tal empresa foco; principalmente em vetores como 

Experiência dos Clientes, Marca e Oferta. O artigo apresenta apenas abordagens do 

CEO, CFO, CIO, etc, da empresa foco. Nesse sentido, existem sim grandes 

possibilidades de vieses de governança por parte desses executivos. 

• Outra limitação, por fim, só que agora endossada por uma pesquisa, é a questão da 
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quantidade de indicadores de inovação. Na pesquisa em que Boston Consulting Group 

realizou em 2006 sobre métricas de inovação, 63% dos respondentes representantes de 

mega empresas utilizam até 06 indicadores de inovação; conforme gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Innovation Metrics Survey 2006. 

Fonte: Senior Executive Innovation Metrics Survey (BCG, 2006). 
 

• Já a Senior Executive Innovation Metrics Survey da BCG 20097, mostra as principais 

métricas de inovação usadas nas empresas que monitoram inovação, ou seja: 79% dos 

respondentes disseram que de alguma forma mede, através de indicadores financeiros, 

a inovação na empresa; 75% utilizam satisfação do cliente; 73% utilizam o 

crescimento das receitas incrementais; 59% dos respondentes com medidas que 

associam ao "time to market"; 55% com relação à geração de idéias e menos de 40% 

para ciclo de vida dos produtos, ciclo de vida de desempenho, etc (Figura 4). 

 

                                                 
 
7A pesquisa, assim, como em 2006, foi realizada através da aplicação de um questionário 
eletrônico a 170 executivos. Porém, não explicitado em ambas as pesquisas, a qualificação 
das empresas por porte, nacionalidade, segmentos de mercado, etc. 
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Figura 4: Innovation Metrics Survey 2009. 

Fonte: Senior Executive Innovation Metrics Survey (BCG, 2009). 
 

 O sumário do relatório da pesquisa (BCG 2009) realça que:  

  - 32% dos executivos estão satisfeitos com suas respectivas práticas de 

medidas de inovação; apenas, esse percentual continua caindo e o relatório não indica as 

causas;  

  - enquanto muitos executivos, 73%, acreditam que inovação deveria ser 

controlada de forma rigorosa assim como as outras operações da empresa, somente 46% 

literalmente controlam com rigor;  

  - Muitas empresas continuam dependentes de um conjugado de 

indicadores para medir o alcance de suas atividades de inovação. 52% dos respondentes 

disseram que suas empresas usam 05 ou menos métricas, o que faz sinergia com relatório de 

2006. Mas esse número está começando a crescer. 

  - Um pequeno número de empresas, segundo 27% dos respondentes, 

atenta ao direcionamento para inovação associando incentivos aos empregados em termos de 

métricas de inovação; apenas, esse número e comportamento ainda são modestos. 

  - As empresas consideram mais efetivas as métricas de "outputs" de 

inovação (tais como crescimento de receitas, retorno dos investimentos dos acionistas e 

impactos da marca). Ao contrário do que foram mencionadas, as empresas não consideram tão 

efetivo o monitoramento dos "inputs" de inovação (tais como recursos dedicados, pessoas e 
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fundos investidos) e a qualidade das inovações em processo.  

 Nessa linha, como modelo de Sawhney et al. (2006) contempla apenas 12 

indicadores, e fazendo intersecção deste trabalho à pesquisa da BCG (2006), tem-se que este 

encorpa a amostra dos 5% de empresas que já aplicam a mencionada diversidade de 

indicadores. Outro ponto adicional quanto ao BCG (2009) é o fato de que dos 09 indicadores 

do survey, apenas 01 está no modelo de Sawhney et al. (2006). O que isso pode significar? 

Como aspecto positivo, trata-se de uma metodologia diferenciada quando comparada aos 

modelos adotados pelas empresas que se dizem gestoras da inovação. Tal método pode revelar 

grandes conhecimentos e explicações; por outro lado, a complexidade e a abordagem de 

temas intangíveis podem aumentar ruídos e distorções o que para muitos analistas receptores 

deste conhecimento poderão perceber sobre tal método com grande ceticismo.  
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ABRANGÊNCIA DO ESTUDO 

 O presente trabalho é motivado pela escassez no Brasil de estudos realizados 

frente à quantificação do fator inovação salvaguardado, entre outros, pelo intenso processo de 

inovatividades. 

 Existe uma diversidade de estudos de caso e ou exploratórios em que se busca 

analisar e aprender comportamentos dos processos inovativos, as fontes, as tipologias de 

inovação (produto, processo, tecnologia, organização, comunicação, etc), esquemas de 

aprendizagem, cultura e governança organizacional promotoras de inovação, etc.  

 Todos esses estudos tratam de perspectivas qualitativas; o que é muito rico e 

profundo por um lado, mas por outro não é tão prático a ponto de se configurar uma 

generalização, que seja provisória, do comportamento. Nesse aspecto, o aspecto quantitativo 

tem essa capacidade. 

 Enfim, segundo o Manual de Oslo (Oslo Manual, 1997), as atividades de 

inovação ocorrem em pequenas, médias e grandes empresas em todas as partes da economia: 

nos ramos manufatureiro, serviços, administração pública, saúde e até em domicílios 

privados.  

 Devido ao fato do conceito inovação ser ainda divergente em algumas partes 

da economia, o Manual recomenda que as pesquisas de inovações se restrinjam 

primordialmente às atividades de inovação em ramos orientados para o mercado, devendo-se 

incluir o ramo de serviços. No Manual consta também que uma vez o conhecimento das 

atividades de inovação nos ramos de serviços continua muito limitado, é indicado que estes 

estudos se concentrem nos ramos de uso intensivo de tecnologia. 

 Seguindo estas recomendações, a unidade de investigação e análise que este 

trabalho enquanto estudo de caso múltiplo foca, está na percepção dos profissionais destas 

empresas quanto ao grau de novidade das inovações produzidas nas respectivas. Em se 

tratando de estudo de caso, tem-se:  

1. Empresa multinacional fabricante de hardware e software para tecnologia da 

informação e telecomunicações em que através do labor tecnológico consegue gerar 

riqueza; 

2. Empresa multinacional prestadora de serviços de telecomunicações que, suportada por 
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empresas como a descrita no item 1, compartilham toda infra-estrutura tecnológica sob 

o aspecto de serviços. 

 Assim a capacidade inovadora é um dos fatores críticos de sucesso nas suas 

respectivas áreas de atuação. 

 Este estudo aborda inovações que ocorrem no nível da empresa (Oslo Manual, 

1997), no qual a inovação passa a ser definida como um conjunto de processos estratégicos 

relacionados ao desenvolvimento e renovação dos produtos, processos, serviços, modelos de 

gestão e de negócios articulados pelas áreas departamentais da organização em que, no todo, 

fornece valor para o comprador que, por conseqüência, vem a obter vantagem competitiva. 

 Yin (2005), ainda, enfatiza a possibilidade de generalização enquanto 

proposições teóricas a partir de um estudo de caso, desde que não haja a pretensão de se fazer 

generalizações de comportamentos; tendo o pesquisador o objetivo de expandir teorias 

existentes por meio de análises universais. Desta forma, segundo Yin, os estudos de caso não 

favorecem as freqüências e sim as generalizações teóricas, da mesma forma que se faz com 

um conjunto de experimentos múltiplos.  

 Para ele, fatos científicos baseiam-se, em geral, em um conjunto múltiplo de 

experimentos, que repetiu o mesmo fenômeno sob condições diferentes. Conseqüentemente, 

por este trabalho tratar-se de um estudo de caso múltiplo frente à perspectiva de medição das 

percepções sobre o grau de novidade das inovações elaboradas, foi difícil, mas não 

impossível, assistir comportamentos semelhantes. Espera-se que, sob tal aspecto, quando 

espalhado para o mercado, os comportamentos não tenham grande volume de replicações, 

partindo do princípio que quem inova já faz parte de um paradigma de diferenciação. Porém, 

o pesquisador enxerga na metodologia de medição frente a uma matriz de constructos 

articulada neste trabalho uma oportunidade para que se façam testes de medição em outras 

empresas; seja do mesmo setor seja de diferentes setores; seja em circunstâncias semelhantes, 

seja em circunstâncias distintas como forma de se ter a menção quantitativa das semelhanças 

e ou diferenças além da possibilidade do stress do Modelo com vistas à sua evolução. 

 Por fim, é importante ressaltar que este trabalho não teve o propósito de 

circunscrever os processos de inovação em um modelo teórico-conceitual, nem pretendeu 

esgotar as possibilidades de construção de métricas ou análises das práticas e rotinas adotadas 

por tais empresas frente aos dínamos de inovação onde tais pudessem fomentar ou restringir 

sua capacidade inovadora.  
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 Através dos dados obtidos por meio deste Estudo de Caso Múltiplo, foi 

quantificada a inovação; constataram-se as principais razões que motivaram as empresas a 

inovar e por fim o ranque das principais informações que suportam o conhecimento para 

inovação. Não foi possível visualizar com exatidão as assimetrias dentro e fora dos casos pelo 

impedimento das próprias empresas em explorar tal guarda-chuva de complexidade. 

 Não há garantias que o modelo de Sawhney et. al. (2006) consiga medir o 

comportamento inovativo numa generalização de circunstâncias e empresas, seja em termos 

de espaço, ou seja, quantidade de empresas, seja em termos de tempo, ou melhor, em 

referência ao momento da pesquisa.  

 Assim, sugiro replicações e extensões do mesmo. Isto pois o modelo enquanto 

teste mostrou-se muito mais abrangente e poderoso em relação às inúmeras propostas de 

modelos delineados neste trabalho. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

 Este trabalho está estruturado em 04 (quatro) capítulos. O trabalho se inicia 

com a apresentação da importância da inovação como fator do desenvolvimento e 

sustentabilidade organizacional, principalmente enquanto processo de alavancagem da 

vantagem competitiva do empreendimento. Expõe, também, a importância da inovação 

enquanto vetor complexo de proteção e promoção de mudanças a favor da organização que 

empreende e a partir de então, o baixo consenso sobre como se medir inovação. Finalmente, 

esses fatores alimentaram a motivação no pesquisador para promover um ensaio de métrica de 

inovação articulada em duas empresas configuradas em setores de alta competição e 

tecnologia, pesquisa esta em forma de estudo de caso. 

 No primeiro capítulo, através de uma revisão bibliográfica sobre o tema 

inovação, apresentam-se algumas das principais tipologias de inovação bem como algumas 

importantes fontes de inovação. 

 No segundo capítulo, também através de revisão literária, apresenta-se a 

gênese e a evolução dos surveys de inovação na comunidade científica bem como algumas 

construções referentes às métricas de inovações de empresas. Neste capítulo incluem-se, 

também, artigos com modelos e métodos de quantificação de inovação; além do que é, para o 

pesquisador, “a ferramenta para a análise do caso”, ou seja, “Innovation Radar - The 12 

Different Ways for Companies to Innovate “ (Sawhney et. al., 2006). 

 O terceiro capítulo compreende na descrição e no processo em que foi 

articulado o Estudo de Caso formado por dois surveys eletrônicos em que foi capturado as 

fontes, tipos de inovação e os graus de novidade nas 12 vertentes de inovação de Sawhney et 

al. (2006). Nesse capítulo também estão as análises8 quantitativas sustentadas pelo arcabouço 

teórico mencionado. 

 O quarto capítulo apresenta as considerações do trabalho, sugerindo algumas 

perspectivas de aprofundamentos de estudo bem como outros ensaios como forma de avaliar a 

perspectiva quantitativa de inovação em outro contexto além do stress do framework 

motivando sua evolução. 

                                                 
 
8Comparações em termos de similaridades e discriminações das áreas das empresas e estas 
como um todo. 



36 
 

 Por fim, as referências e apêndices. 

METODOLOGIA – CONSTRUCTO TEÓRICO 

 O questionário foi aplicado aos profissionais com mais de 06 anos de 

experiência nas respectivas áreas de atuação.  

 Para captura das respostas dos questionários, foi desenvolvido um aplicativo 

em páginas web com suporte a banco de dados capaz de salvaguardar, no mínimo, a 

possibilidade de simultaneidade dos respondentes quanto ao acesso e inserção de informação 

no banco de dados. 

 É através desse escopo, a conjunção dos elementos quantitativos e qualitativos 

se torna viável numa pesquisa (Richardson, 1999). Surge, então, a necessidade de se analisar 

determinadas características num contexto mais amplo, a fim de aprofundar a explicação das 

relações descobertas. Para ele, o aspecto qualitativo de um estudo pode estar presente em 

informações colhidas por instrumentos quantitativos, sem que se perca o referido aspecto 

qualitativo quando estas informações são transformadas em dados com o objetivo de se ter 

exatidão nos resultados. 

 Costa (2002) afirma que existe uma forte tendência de integrar aspectos 

qualitativos e quantitativos numa mesma pesquisa, podendo esta ser chamada de 

“qualiquantitativa” ou “quantiqualitativa”, de acordo com a ênfase de informações 

qualitativas ou quantitativas.  

 Richardson (1999) cita que o método quantitativo é bastante aplicado em 

pesquisas descritivas que procuram descobrir as características de um fenômeno, ordená-las e 

analisar a sua distribuição, classificando a sua relação. Costa (2001), por sua vez, afirma que 

o objetivo de uma pesquisa descritiva, em geral, é construir, por ensaio e erro, um modelo de 

comportamento das variáveis implicadas no processo descrito. Yin (2005), Cooper e Schindler 

(2003) concluem que uma pesquisa descritiva busca descobrir quem, o que, onde, quando ou 

quanto. 

 Diante do que foi exposta em termos metodológicos, a estratégia de pesquisa 

escolhida foi o estudo de caso que, segundo Yin (2005), permite a investigação de um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não se encontram claramente definidos. Para Yin 
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(2005) os estudos de caso podem ser baseados em evidências quantitativas, não trazendo 

contradição com o método de investigação escolhido. Ele deixa claro que a estratégia de 

estudo de caso não deve ser confundida com pesquisa qualitativa. Para ele, o estudo de caso 

pode ter uma mescla de evidências e parece ser a estratégia mais indicada para a investigação 

de temas relativos ao campo de estudos organizacionais e gerenciais.  

 Apenas, insta mais um detalhe a respeito do estudo de caso. Por que foi 

utilizado o Estudo de Caso nesta pesquisa? 

 Num nível superior, tem-se observado uma grande utilização de estudos de 

caso na elaboração de artigos e textos científicos, a partir de problemas específicos relativos 

às Organizações, em contraste àqueles predominantemente teóricos, indicando que a 

comunidade científica vem adotando uma postura mais pragmática em sua abordagem 

metodológica (Cunha e Rodrigues, 2002). 

 Outro aspecto sobre o estudo de caso é a contribuição para a compreensão de 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos, sendo uma estratégia comum de 

pesquisa na psicologia, na sociologia, na ciência política, na administração, no trabalho social 

e no planejamento. As evidências para um estudo de caso podem vir de diferentes fontes, mas 

o fundamental é que estas possam convergir para o mesmo conjunto de descobertas e que 

forneçam ligações entre as questões e conclusões (Yin, 2005). 

 Em específico, ainda, Cunha e Rodrigues (2002) declaram que a partir de 

1996, no Brasil, a metodologia quantitativa começou a ser mais utilizada nos trabalhos em 

que se envolvem estudos organizacionais. 

 Outro ponto, reforçado por Gil (1994), é que o estudo de caso é caracterizado 

por uma imersão exaustiva de um ou poucos objetos, de maneira a permitir conhecimento 

amplo e detalhado do mesmo; tarefa praticamente impossível mediante os outros 

delineamentos considerados. Esse delineamento consiste na idéia de que a análise de uma 

unidade de determinado universo possibilita a compreensão da generalidade do mesmo ou 

pelo menos do estabelecimento de um anteparo para investigações superiores, mais precisas e 

sistemáticas. 

 Estes fatos conferem ao estudo proposto algumas características peculiares e 

dificuldades metodológicas específicas como: a difícil reprodução em laboratório, pois os 

fatores investigados dependem do contexto para sua ocorrência, e limitações tecnológicas 

para quantificações precisas, uma vez que não há garantias de que as conclusões do estudo 
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sejam passíveis de generalizações, como já mencionado (Yin, 2005). Uma das dificuldades 

principais é que a análise proposta neste estudo depende de uma robusta teorização em 

consenso na comunidade científica, no que confere às métricas de inovação, para a 

categorização e compreensão, teorização esta ainda em fase de desenvolvimento e 

consolidação. 

 Outra circunstância que ilustra a questão metodológica desta pesquisa é com 

relação aos tipos de projetos de estudo de caso. Conforme Yin (2005), estes estão divididos 

segundo a figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tipos básicos de projetos para estudos de caso. 

Fonte: COSMOS Corporation apud Yin (2005). 

 

 A figura 5 apresenta os estudos de caso em forma de matriz, ou seja, o tipo 

único e casos múltiplos, (com uma ou várias unidades individuais de análise), em que os tais 

refletem situações de projeto diferentes e que, dentro desses dois tipos, também pode haver 

unidades unitárias ou múltiplas de análise. Os projetos são do tipo holístico de caso único, 

incorporados de caso único, holísticos e incorporados de caso múltiplos. 

 Este projeto está no 2o quadrante de Yin (2005); formado por caso múltiplo de 

uma única unidade de análise. 

 Yin (2005) menciona, também, a possibilidade de utilização de mais de uma 
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estratégia de estudo: por exemplo, um levantamento num estudo de caso ou um estudo de 

caso num levantamento. Outra seria a existência de vários estudos de caso dentro e um caso 

mais macro. Yin (2005), nessa perspectiva, também atribui como caso múltiplo. 

 Mas, sob a ótica de Yin (2005), qual a diferença dos projetos de caso único e 

caso múltiplo? Em algumas áreas, os estudos de caso múltiplo foram considerados uma 

“metodologia” diferente dos estudos de caso único. Yin (2005) considera que os projetos de 

caso único e casos múltiplos são variantes dentre da mesma estrutura metodológica e 

nenhuma distinção muito ampla é feita entre ambos. Projetos de estudo de caso múltiplos 

apresentam vantagens e desvantagens distintas em comparação aos projetos de caso único. As 

evidências resultantes de casos múltiplos são consideradas mais convincentes, e o estudo 

global é visto, por conseguinte, como algo mais robusto (Herriott e Firestone, 1983). 

 É desse reforço ou aspecto de robustez que esta pesquisa se abarca, ou seja, 

dois casos de métricas de inovação aplicados em empresas distintas em setores distintos, 

porém inseridas no contexto de alta tecnologia. 

 Yin (2005), de forma transparente, aconselha a preferência de estudos de caso 

múltiplos a caso único. Os projetos de caso único são vulneráveis pelo fato da “aposta num 

único número”. Já com relação ao projeto com dois casos, o pesquisador tem a possibilidade 

de usar replicação direta. As conclusões analíticas, que independentemente surgem dos dois 

casos, serão mais contundentes do que aquelas que surgem apenas num caso único (ou 

experimento único). Em segundo lugar, é provável que os contextos dos dois casos distingam-

se até certo ponto. Se sob tais circunstâncias variadas o pesquisador ainda puder chegar a 

conclusões comuns a partir de ambos os casos, elas terão estendido a capacidade externa de 

generalização de suas descobertas, novamente em comparação àquelas retiradas de um único 

caso. 

 Outro ponto de grande relevância é a questão da Lógica de replicação e não da 

amostragem, para estudos de casos múltiplos (Yin, 2005). A lógica da replicação é análoga 

àquela utilizada em experimentos múltiplos (Hersen e Barlow, 1976 apud Yin, 2005). Por 

exemplo, após revelar uma descoberta significativa a partir de um experimento único, o 

objetivo imediato da pesquisa seria replicar essa descoberta conduzindo num segundo, num 

terceiro, ou até mais experimentos. Algumas dessas replicações talvez tenham duplicado as 

condições exatas do experimento original. Outras replicações podem ter alterado uma ou duas 

condições experimentais consideradas irrelevantes as descoberta original, para ver se ela 
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ainda poderia ser duplicada. Somente com essas replicações é que a descoberta original seria 

considerada forte e digna de investigações ou interpretações adicionais de forma a prever 

resultados semelhantes, (uma replicação literal), e ou produzir resultados contrastantes apenas 

por razões previsíveis, (uma replicação teórica). Ademais, da mesma forma que na ciência 

experimental, se alguns dos casos empíricos não funcionarem como casos previsíveis, deve-se 

fazer alguma modificação na teoria. 

 Yin (2005) traz, entre vários aspectos, a importância que o pesquisador deve 

ter com relação à unidade de análise. O ponto é: não confundir unidade de coleta de dados 

com a unidade de análise do caso. Essa confusão é muito comum no processo de pesquisa de 

casos. As questões podem servir de instrumento à coleta das unidades de dados, que por sua 

vez, pode estar num nível diferente da unidade de análise do estudo de caso. A confusão surge 

quando, sob tais circunstâncias, o processo de coleta de dados leva a uma mudança na 

unidade de análise; mais precisamente, por exemplo, quando as fontes de coleta de dados são 

as entrevistas com pessoas individuais, ao passo que a unidade de análise de seu estudo de 

caso for o empreendimento em que o indivíduo trabalha. Muito embora a coleta de dados 

deva se basear inteiramente em informações provenientes de entrevistas individuais, as 

conclusões não podem se fundamentar exclusivamente em entrevistas como fonte de 

informações. O que acontece aqui é que o pesquisador teria coletado informações sobre 

relatos que os indivíduos fazem sobre a organização e não necessariamente sobre os 

acontecimentos organizacionais tal como realmente ocorreram. A lógica oposta também 

acontece ou pode acontecer. Veja, por exemplo, quando o estudo de caso central for sobre um 

indivíduo, mas as fontes de informação forem registros de arquivos, (arquivos pessoais, 

históricos escolares, etc), existentes na organização. Nessa situação, não seria interessante 

estabelecer conclusões sobre o indivíduo tendo fundamentações exclusivas de fontes 

organizacionais. Assim, o quadro abaixo retrata essa dicotomia entre as unidades de análise de 

estudo de caso para cada fonte de coleta de dados. 
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Figura 6: Projeto versus coleta de dados; unidades diferentes de análise. 

Fonte: COSMOS Corporation apud Yin (2005). 

 Essas estratégias fazem sentido principalmente quando associadas às técnicas 

de análise com foco nos estudos de caso. Yin (2005) apresenta cinco técnicas específicas. 

Instam:  

 - adequação ao padrão: para a análise do estudo de caso, uma das estratégias 

mais desejáveis é utilizar a lógica de adequação ao padrão. Essa lógica (Trochim, 1989) 

compara um padrão fundamentalmente empírico com outro de base prognóstica (ou com 

várias outras previsões alternativas). Se os padrões coincidirem, os resultados podem ajudar o 

estudo de caso a reforçar sua validade interna; 

 - explanação concorrente como padrão: o uso de explanações concorrentes, 

além de ser uma boa estratégia analítica geral, também fornece um bom exemplo de 

adequação ao padrão para variáveis independentes. Nessa situação pode-se ter conhecimento 

que vários casos possuem certo tipo de resultado, e sua investigação pode enfatizar como e 

por que esse resultado ocorreu em cada caso. 

 Outras não menos importantes em termos metodológicos, mas sem aplicação 

intensa neste trabalho são: análise de séries temporais, modelos lógicos e síntese de casos 

cruzados.  

 Yin (2005) comenta que as estratégias de adequação ao padrão e explanação 

concorrente são muito aplicáveis num estudo de caso múltiplo. 

 Em resumo, a melhor preparação para conduzir uma análise de estudo de caso 
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é ter uma estratégia analítica geral. Yin (2005) realça a importância das proposições teóricas, 

explanações concorrentes e descrições de casos como as poderosas estratégias analíticas. Sem 

estas, Yin (2005) argumenta que haverá grandes dificuldades por parte do pesquisador em 

analisar casos. 

 Enfim, os argumentos alimentaram a ambição do pesquisador de aplicar o 

constructo teórico que abrangem os 12 indicadores de inovação de Sawhney et al. (2006) em 

duas empresas configuradas em setores de alta tecnologia como forma de entender a natureza 

métrica das inovações articuladas bem como de testar o modelo e conhecer mais de perto as 

limitações do mesmo. 

 Nessa perspectiva, foram evocados pensadores da administração estratégica 

moderna com seus respectivos modelos de métricas de inovação até culminar no modelo 

adotado como referência deste trabalho. Esses constructos de métricas de inovação foram 

enquadrados numa matriz de benchmark apenas por didática com vistas à maximização do 

conhecimento sobre o que já fora articulado enquanto modelos. 

 

SOBRE AS VALIDADES DAS MEDIDAS 

 Um aspecto que o pesquisador deve ter em mente é com relação ao julgamento 

frente a qualidade do projeto. 

 A partir desse instante, um dos vetores de qualidade de projetos científicos é a 

validade do constructo (Yin, 2005). Trata-se, aqui, do estabelecimento de medidas 

operacionais corretas para os conceitos em estudo, através da utilização de várias fontes de 

evidências de onde o pesquisador consegue focar nas fontes que convergem em termos de 

investigação, possibilitam encadeamento de evidências relevantes na coleta dos dados e por 

fim, credita na consolidação de informações capturadas por indivíduos chave. 

 Cabe nesta citação a seguinte pergunta: Em que medida a definição 

operacional de uma variável de fato reflete seu verdadeiro significado teórico? 

 Em termos de mensuração, a validade do constructo coloca em questão se a 

medida empregada realmente mede o constructo que pretende medir. 

 Nessa linha, Cozby (2006) apresenta a validade aparente como perspectiva de 

avaliação do que está sendo medido, a validade convergente como medida que se relaciona, 
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de forma precisa à outras variáveis e, por fim validade divergente como medida do que não se 

relaciona às variáveis foco do estudo; ou seja, a variável que deveria discriminar o conceito 

que está sendo medido além de outros conceitos não relacionados. 

 A validade interna é algo realçado nos estudos causais e ou explanatórios. O 

pesquisador, segundo Yin (2005), busca determinar se um evento (A) incorre num outro 

evento (B). Assim, o pesquisador deve buscar menção da possibilidade de uma terceira 

variável (C) interveniente causadora da (A). Caso esta possibilidade não venha a se 

concretizar, fica claro o insucesso da pesquisa devido a uma ameaça à validade interna em 

função da incapacidade de extensão ao problema mais amplo de se fazer inferências. A 

referida ameaça é dirimida através de táticas analíticas como a construção de explanações, 

tratamento de explanações concorrentes e uso de modelos lógicos. Por fim, a validade externa 

permeia a condição de a descoberta ser generalizável ou não além do estudo de caso imediato.  

 Em se tratando de pesquisa, a generalização é circunstancial a partir de um 

conjunto particular de resultados a alguma teoria mais abrangente. 

 Essa lógica das partes para um todo será conquistada a partir da captura dos 

dados via survey eletrônico empossado de um questionário ao qual, através da coleta e e do 

respectivo armazenamento em banco de dados, garantiu a condição de análise quantitativa 

favorecida pela criação de índice seguida de ensaios estatísticos para mapeamento de 

comportamentos. 

 

SOBRE A FIDEDIGNIDADE DAS MEDIDAS 

 A respeito de mensurações, Cozby (2006) coloca a necessidade do pesquisador 

de se ater com a fidedignidade das medidas que se fundamenta da consistência interna ou 

estabilidade de uma medida do comportamento.  

 Para Cozby (2006) a estabilidade do comportamento seria capturada pelo 

pesquisador quando este promover um teste para levantamento de dados e, logo em seguida, 

um re-teste. Após a posse das duas medidas o pesquisador deverá submetê-las à correlação 

produto – momento de Person. Caso os coeficientes estejam próximos de 1 ou -1, o 

pesquisador poderá inferir se suas medidas têm relação com o comportamento verificado. Por 

fim, em se tratando de consistência interna, através da fidedignidade das metades e ou do alfa 
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de Cronbach9, o pesquisador calcula a correlação de cada item com todos os demais. Os itens 

que Cozby (2006) menciona são nada mais nada menos que as várias questões diferentes que 

compõem as medidas. Essas correlações (Cronbach e item-total) são reveladoras porque 

fornecem informação sobre cada item individual. Os itens que não estão correlacionados com 

os demais podem ser eliminados da medida para aumentar a fidedignidade. 

DAS VARIÁVEIS AO ÍNDICE 

 A mensuração nas ciências sociais, a complexidade do problema e a qualidade 

da pesquisa depende dos processos de quantificação empregados. Gil (1994, p.84) coloca a 

condição da relevância das mensurações escalares. Para que uma escala seja considerada 

adequada para mensurar objetivamente as variáveis, deve apresentar dois requisitos básicos: 

  Fidedignidade: refere-se à capacidade constante de discriminação; ou 

seja, diz-se que uma escala é fidedigna quando, aplicada à mesma amostra, produz os mesmos 

resultados. 

  Validade: refere-se à capacidade de mensuração das variáveis; ou seja, 

há escalas que, embora fidedignas, não são válidas porque acabam medindo 

indiscriminadamente variáveis distintas. 

 Muitos são os procedimentos disponíveis para testar a validação e a 

fidedignidade das escalas. Alguns deles envolvem acurados testes estatísticos. Todavia, em 

muitas pesquisas, a fidedignidade e a validade das escalas são determinadas a partir de 

critérios puramente lógicos, envolvendo a análise teórica ou mesmo “senso comum”. 

 E aí por se tratar de escalas, Gil (1994) faz um entorno sobre a construção de 

índices que podem ser dimensionados em função das variáveis escalares. Boa parte das 

variáveis na pesquisa social só pode ser mensurada adequadamente a partir da identificação 

de certo número de indicadores. É importante que se tenha, no caso da mensuração de uma 

variável o estabelecimento de suas dimensões. Para cada uma das dimensões deverão ser 

selecionadas, um ou mais indicadores. Para cada indicador, segundo Gil (1994), uma escala. 

Por fim, essas escalas são integradas de maneira tal que se obtenha um valor total que é 

denominado de índice (Gil, 1994, p.86). 

                                                 
 
9 Hair et al. (2005) conceitua alfa de Cronbach como uma media de confiabilidade que varia de 0 a 1, sendo os 
valores de 0,6 a 0,7 considerados limite inferior de aceitabilidade. 
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UNIDADE DE ANÁLISE 

 Para Mazzotti e Gewandsznajder (1999), uma unidade de análise está 

relacionada à forma como os dados são organizados para  análise, e em se tratando de um 

estudo de caso, corresponde à definição de caso, incluindo-se os dados relevantes para a 

caracterização do estudo de caso. 

 Instam nas orientações propostas pelo Manual de Oslo (Oslo Manual, 1997), as 

recomendações acerca dos estudos realizados em inovação tecnológica que se devem 

concentrar em indústrias de serviços de uso intensivo de tecnologia. Essa citação vem a 

realçar a importância da unidade de investigação deste estudo: o grau de novidade das 

inovações promovidas na empresa, empreendimento este detentor da principal atividade de 

fornecimento de produtos e serviços altamente tecnológicos, e que identifica a inovação como 

um dos principais fatores críticos de sucesso ao seu negócio. 

 A seguir estão descritas as fontes utilizadas para a obtenção dos dados nesta 

pesquisa e os procedimentos utilizados na condução do estudo de caso realizado. 

A) PESQUISA BIBLIOGRÁFICA. A pesquisa bibliográfica teve como objetivo principal 

trazer fundamentação teórica em todas as suas fases e para tal foi utilizado livros, artigos, 

teses, dissertações, periódicos e material levantado de fontes variadas na internet. Um dos 

propósitos do levantamento bibliográfico foi substanciar o desenvolvimento de um 

questionário estruturado desenvolvido para avaliar o grau de novidade das inovações na 

organização.  

 Foi pesquisado, também, algumas metodologias e construções de métricas de 

inovação, dentre elas o framework de Sawhney et al. (2006), o qual serviu de base para a 

elaboração do questionário. Enfim, do levantamento bibliográfico, identificou-se as principais 

variáveis em termos de fontes e tipos de inovação que o pesquisador julgou contundente, de 

modo a forjar os indicadores a serem inseridos no survey eletrônico. Desta forma, do 

levantamento literário têm-se três objetivos: primeiro, identificar as fontes de inovação que a 

comunidade científica considera indiscutível em termos de conceitos; segundo, desse entorno 

precedente, formatar os principais tipos de inovação, seguindo uma postura de absorver 

construções estáveis, ou seja, em consenso na comunidade cientifica; terceiro, o levantamento 

das propostas de métricas de inovação dentre as quais, as 12 dimensões delineadas por 

Sawhney et al. (2006), pela qual foi utilizada como grande pano de fundo para as métricas de 

inovação da pesquisa; e por fim, o colapso ou a convergência num questionário que pudesse 
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capturar aspectos quânticos de perspectivas até então intangíveis como as partes ou tipos de 

inovação. 

 Assim, através do questionário qualitativo – quantitativo, construiu-se insumos 

que permitiram maior percepção do pesquisador quanto ao Grau de Inovação articulado na 

empresa. 

B) QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO. O meio de coleta de dados para a realização do 

estudo de caso aconteceu através de um aplicativo desenvolvido em web com repositório de 

banco de dados. A finalidade da web foi de maximizar a capilaridade ou o alcance do 

questionário aos respondentes de modo que eles puderam respondê-lo num momento mais 

conveniente e oportuno. Ainda com relação à web, esse ferramental de tecnologia da 

informação trouxe a condição de simultaneidade dos respondentes ao processo de respostas; o 

que proporcionou a minimização do tempo de survey. Já com relação ao banco de dados, 

objetivou-se através desta configuração a criação de um depósito de dados em que facilmente 

foi possível simular e articular quadros de comparação. 

 Quanto aos dados, realizou-se a análise quantitativa em termos de inovação 

frente aos 12 vetores de Sawhney et. al. (2006). 

 Para colher os dados acerca das práticas e rotinas adotadas pela organização na 

gestão de atividades promotoras de inovação, utilizaram-se a abordagem pelo sujeito, 

conforme descrito no relatório da PINTEC 2003 (2005) e o Manual de Oslo (1997). Ou seja, 

as informações obtidas são relativas ao comportamento inovador da empresa, às rotinas, 

sistemas e atividades empreendidas, aos fatores que influenciam a empresa como um todo, 

tais como: fontes e tipos de inovação em termos estratégias.  

 Conforme esquema hipotético, (Figura 7), a estratégia do survey foi a 

abordagem de cinco (05) fases de forma a estruturar a coleta dos dados por perspectiva de 

assunto.  



47 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Esquema Hipotético do Survey. 

Fonte: do próprio autor. 

 As fases do survey com seus respectivos conteúdos e perspectivas estão 

caracterizados por: 

1a FASE – Informação básica – 05 questões. 

 - Instrução do respondente; 

 - Núcleo ou departamento em que o respondente trabalha; 

 - Porcentagem de profissionais no departamento que são medidos por 

desempenho de descobertas e novidades; 

 - Porcentagem de profissionais no departamento que são medidos apenas por 

melhorias daquilo que faz; 

 - Tempo em que o respondente trabalha na empresa. 

 

2a FASE – Fatores que motivam o departamento a inovar – 7 quesitos. 

3a FASE – Importância de cada tipo de informação que o departamento atribui – 12 quesitos. 

4a FASE - Graus de Novidade sob o anteparo do constructo de Sawhney et al. (2006) – 12 

quesitos. 

5a FASE – Graus de novidade produzidos por cada departamento da empresa – 13 

departamentos mencionados. 

6a FASE – Pontuação dos impactos das inovações – 9 quesitos. 

 

 Ou seja, a pesquisa trata de 06 fases com 39 quesitos colocados em forma de 

múltipla escolha e página “web inteligente” de modo que os respondentes puderam, além de 
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acrescentar informações pertinentes, pontuar em todos os quesitos sobre os entornos da 

inovação. 

 As perguntas contidas no survey contemplaram rotinas básicas das fontes, tipos 

de inovação mais nítidos nas áreas das duas Organizações (Tidd et al., 1997; Jonash e 

Sommerlate, 2001, Christensen e Raynor, 2003; Griffin e Page, 1996; Prahalad e Hamel, 

1990; Muller, Vâlikangas e Merlyn (2005); Mairesse e Mohnen, 2002; Higgins, 1995; 

Sawhney et al., (2006)). 

 O survey com os desdobramentos inerentes ao modelo de Sawheney et. al. 

(2006) foi articulado em todos os departamentos da Empresa A e da Empresa B. 

 Após o processo de coleta, foi feita a consolidação dos dados para então 

análises dos resultados obtidos e estabelecimento de considerações da pesquisa.  

 

 Resumindo, a fim de avaliar as percepções das principais inovações na 

Organização em termos métricos, adotou-se a metodologia de pesquisa de estudo de caso sob 

a perspectiva de Sawhney et al. (2006). Este estudo buscou avaliar os graus de inovação 

praticados nas empresas de alta tecnologia objetivando confrontar esse grau com um dos 

fatores chaves de sucesso destas empresas que é a inovação. Não foi alvo desse trabalho, por 

questões de impedimento, benchmarks métricos com a concorrência, os respectivos clientes e 

fornecedores destas empresas. Esta pesquisa avaliou duas perspectivas do modelo de 

Sawhney et al. (2006): a primeira se faz sentido enquanto ferramental de tangibilidade do 

intangível, ou seja, as percepções, através de um índice; a segunda, em relação a leitura dos 

índices capturados nos ambientes internos das Organizações. Mediante perspectivas, foram 

comentadas nas considerações do trabalho, algumas propostas de novos saltos analíticos 

científicos. 
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CAPÍTULO I 

 O levantamento bibliográfico foi realizado com vistas ao processo de 

conhecimento das fontes que promovem as inovações, os tipos de inovação articulados e, por 

fim a avaliação do grau de inovação nos departamentos da organização de modo que se 

consiga, após esse estudo literário, aplicar esses conhecimentos no estudo de caso. 

 Assim, esta seção se inicia com a conceituação dos tipos de inovação que 

balizam as medições constantes no trabalho. 

 Após esse formato, foram capturadas as fontes que “motorizam” os tipos de 

inovação no mercado. Desse material enquanto conhecimento foi feito uma varredura de 

trabalhos de pesquisadores que refletem sobre o tema “métrica de inovação”. 

 Por fim, através desse levantamento bibliográfico foi possível identificar os 

fatores críticos para os saltos inovativos, os tipos de saltos inovativos e por fim, o grau de 

novidade intrínseco a cada inovação. 

 

1 PRESSUPOSTOS E TIPOLOGIAS DE INOVAÇÃO 

1.1  Pressupostos 

 Já foi, em outras palavras, delineada esta definição; mas, nesse momento o 

entorno faz-se necessário com maior profundidade para conhecimento intenso do objeto.  

 A inovação é definida como um conjunto de processos estratégicos 

relacionados ao desenvolvimento e renovação dos produtos, processos, serviços e modelos de 

gestão de negócios que a organização anuncia no mercado bem como pelo modo em que 

anuncia, configurando vantagens competitivas (vide tópico Abrangência do Estudo).  

 Instam: um novo produto ou serviço; um novo processo organizacional; um 

novo processo de gestão organizacional; uma nova abordagem de marketing ou 

comercialização e um novo modelo de negócios ou a evolução do mesmo. 

 

1.1.1 Inovação em Produto 
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 Em relação a produtos, Higgins (1995) declara que a inovação de produto ou 

serviço se apresenta pela perspectiva do que é tangível quanto a evolução ou melhoria destes. 

 Consta no relatório PINTEC 2003 (2005) a conceituação de inovação em 

produto, sob a ótica de quem consome, como uma perspectiva de algo tecnologicamente 

novo, cujos aspectos fundamentais se diferenciam de tudo o que é produzido pela 

organização; ou então algo que tenha sido significativamente aperfeiçoado de modo a 

conseguir-se, através deste, um desempenho superior. 

 

1.1.2 Inovação em Processos 

 Em se tratando de inovação em processos, Higgins (1995) delineia como ajuste 

evolutivo de um processo organizacional. O relatório PINTEC 2003 (2005) também tem a 

contribuir em termos de definição como sendo um processo tecnologicamente novo ou 

intensamente aprimorado de modo a envolver a introdução de tecnologia de produção nova ou 

significativamente aperfeiçoada, assim como, métodos novo ou aprimorado para a produção, 

manuseio e entrega dos produtos. Consta, também, no PINTEC 2003 (2005) que a inovação 

em processo deve ser tal que fique nítido o incremento de qualidade e ou redução de custos do 

processo produtivo. Traz-se aqui, ainda, a contribuição de Simantob e Lippi (2003) em que 

mencionam a inovação de processos como uma nova forma de relacionamento para a 

prestação de serviços. 

 

1.1.3 Inovação em Modelos de Gestão 

 Quanto a inovação nos modelos de gestão, mais uma vez Higgins (1995) 

entorna uma descrição acerca destas inovações descrevendo-as como melhorias significativas 

nas práticas de gestão da organização. Para Ele, o gestor moderno deve se habilitar nas 

soluções criativas dos problemas em todas as áreas da empresa. Simantob e Lippi (2003) 

também mais uma vez agregam a nuance de que a inovação em gestão trata do 

desenvolvimento de novas estruturas de poder e liderança dentro da organização. 

 

1.1.4 Inovação em Marketing 
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 Aqui nesta vertente, insta as evoluções (melhorias) dos elementos do 

marketing mix (produto, praça ou mercado foco, preço e promoção) via novidade em termos 

de valor agregado na cadeia de valor da organização (Higgins, 1995). 

 

1.1.5 Inovação em Modelos de Negócios 

 Assim como a tecnologia, a inovação vem conquistando cada vez mais 

importância e, ao mesmo tempo, sendo generalizada quando se trata de administração. Inovar 

origina do verbo innovo, innovare e significa renovar ou introduzir novidades de qualquer 

espécie; inovação origina da palavra innovatione, a qual significa renovado ou tornado novo. 

Em qualquer atividade humana que se renova e se atualiza, as inovações estão presentes, 

desempenhando papel fundamental para as empresas. As empresas para sobreviverem e 

crescerem necessita introduzir novidades tecnológicas e organizacionais ao longo da sua vida 

(Barbieri e Álvares, 2003). Insta em pormenores a reformulação dos modelos de negócios 

existentes a partir de orientações estratégicas corporativas novas ou melhoradas apropriadas 

pela organização para desenvolver e comercializar seus produtos ou serviços. Nesse aspecto, 

elabora-se o desenvolvimento de novos negócios que venham a fornecer vantagem 

competitiva sustentável (Simantob e Lippi, 2003).  

 

1.1.6 Abordagens Estratégicas: Vieses das Competências e Capacidades Dinâmicas para 

Inovação 

  Instam nesta seção, sob o âmbito das decisões estratégicas, os aspectos 

relacionados ao paradigma de inovação uma vez que levam em consideração recursos e 

capacidades interiores da Organização. 

  Os paradigmas de administração estratégica foram caracterizados na 

abordagem de forças competitivas, abordagem de conflito estratégico, abordagem baseada em 

recursos e capacidades dinâmicas. 

  Em termos de competição, Porter (2005) se apoiou no paradigma da estrutura-

conduta-performance da organização industrial. Com relação ao conflito estratégico, Teece, 

Pisano e Shuen (1997) citam Carl Shapiro no seu artigo intitulado “The Theory of Business 

Strategic” que através do constructo dos jogos, consegue-se analisar a natureza da interação 
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competitiva entre empresas rivais revelando como a organização pode influenciar o 

comportamento dos rivais e do ambiente. 

  Por fim, em se tratando de recursos e capacidades dinâmicas, sob uma 

orientação da organização com viés interno, a organização pode ser conceitualizada como um 

bloco de recursos sob uma estrutura organizacional com capacidades gerenciais que tem a 

função de orquestrar combinações de habilidades funcionais, técnicas e organizacionais 

objetivando saltos de desempenho. Nessa linha, o que a empresa pode realizar não é somente 

em função das oportunidades que ela encontra, mas também dos recursos que ela possui.  

  Hitt, Ireland e Hoskinsson (2001) trazem uma grande contribuição ao definir 

recursos como entradas no processo de produção da empresa sob os seguintes dipolos (Tabela 

1): 

 

Tabela 1: Trade Off entre Recursos Tangíveis e Intangíveis. 

Recursos Tangíveis Descrição Recursos 
Intangíveis Descrição 

Financeiros - Capacidade de busca de capital 
- Habilidade de gerar fundo Humanos 

- Conhecimento 
- Capacidade Gerencial 
- Confiança 

Organizacionais 
- Estrutura de comunicação e sistemas 
formais de planejamento, controle e 
coordenação. 

Inovação 
- Idéias 
- Capacidade de Inovar 
- Capacidade Científica 

Físicos 
- Acesso à matéria-prima 
- Localização, grau de atualização de 
equipamentos. 

Tecnológicos - Estoques de tecnologia 

Reputação 

- Nome da marca 
- Percepções 
- Reputação junto aos clientes, 
fornecedores e empregados. 

 

Fonte: Hitt, Ireland e Hoskinsson, 2001. 

  É na perspectiva da intangibilidade que se encontram os grandes vetores 

complexos promotores da inovação. Um destes é a questão das competências. Fleury e Fleury 

(1995) destacam competência com foco no indivíduo “... um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimento, recursos, habilidades, 

que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo...”. 

  Já Prahalad e Hamel (1990), em nível de Organização, definem competências, 

o que por eles chamam-na de “Competências Essenciais”, como aprendizado coletivo na 

organização bem como os poderes de coordenação das diversas habilidades de produção e 

integração das múltiplas correntes tecnológicas. 

  No artigo “The Competence of the Corporation”, Prahalad e Hamel (1990) 
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evocam um conceito de Wernerfelt (1984) ao afirmar que a competitividade de longo prazo da 

empresa origina-se da habilidade de programar as competências essenciais para produzir 

inovação, principalmente àquelas não previstas. 

  Ainda, Prahalad e Hamel (1990) adicionam o fato de que, para maximização 

do efeito competência essencial, é necessária intensa interação com pessoas e Organizações 

(stakeholders) além fronteira como forma de se capturar conhecimento dos fornecedores, 

compradores, concorrentes diretos e indiretos e órgãos regulamentadores. 

  Por fim, esses dois autores ressaltam que as competências essenciais não se 

diminuem com o tempo como os ativos físicos. Ao contrário, as competências são reforçadas 

de acordo com o uso e o compartilhamento. Assim, é necessário que estas sejam alimentadas 

e protegidas, pois o conhecimento, sob a ótica de quem recebe, tende a se tornar ultrapassado 

uma que vez que é intrinsecamente fenomenológico a evolução da natureza; principalmente à 

tecnológica.  

  Dessa forma, as competências enquanto dínamos de inovação apresentam três 

características, quais sejam: são difíceis de imitação, principalmente em termos de 

concorrência, representam grande contribuição para os clientes quanto à expectativa de posse 

de produtos e serviços e, enfim, possibilitam imenso acesso a inúmeros mercados. 

  Em suma, de forma provisória, a competência essencial explica a facilidade 

com que empresas bem sucedida conseguem adentrar em negócios novos. 

  Considerando a perspectiva das competências em tese, nada mais rico do que 

evocar sua antítese. Stalk (1992) traz essa contribuição em termos de antítese ao mencionar 

que as competências não são de um todo. Competências e capacidades representam duas 

dimensões diferentes, porém complementares, de um paradigma emergente para estratégia 

empresarial.  

  Os dois conceitos enfatizam os aspectos comportamentais da estratégia em 

oposição ao modelo estrutural tradicional. Enquanto a competência essencial enfatiza a 

especialização tecnológica e de produção em pontos específicos da cadeia de valor, as 

capacidades se fundamentam numa visão mais ampla englobando toda cadeia de valor. Ou 

seja, as competências essenciais não são visíveis para os clientes, mas as capacidades são. 

  Enfim, capacidade consiste em um conjunto de processos de negócios que 

fornecem valor para o cliente. A competição baseada em capacidades identifica os principais 

processos de negócios, administra-os e investe neles pesadamente, à procura de um retorno 
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sobre o investimento em longo prazo. 

  Competir, baseado em capacidades, permite às empresas obterem benefícios 

relacionados tanto no foco quanto na diferenciação. A Organização que foca nas capacidades 

estratégicas consegue competir em uma grande diversidade de regiões, produtos e negócios. 

Assim, as capacidades desenvolvem vantagens estratégicas que são mais fáceis de serem 

transferidas geograficamente do que as estratégias competitivas tradicionais (Rodrigues e 

Amigo, 2000). 

  Leonard-Barton (1992), fundamentado em pesquisas na atividade de inovação 

em produto, desenvolveu uma abordagem composta pelas capacidades e atividades geradoras 

de conhecimento ou aprendizagem, que são as capacidades dinâmicas. O constructo 

capacidades dinâmicas se fundamenta de alguns anteparos. Instam: sistemas técnicos, físicos, 

base cognitiva e qualificações, sistemas de gestão, normas e valores. 

  Para Leonard-Barton (1992) qualificações e base cognitiva são conhecimentos 

científicos da empresa, assim como todas as técnicas específicas desta. As qualificações 

personalizadas são capacidades pelas quais as pessoas são identificadas profissionalmente e é 

o resultado, a expressão interativa de três preferências interdependentes: o método cognitivo 

preferido para abordagem de problemas, a preferência de tarefa e a tecnologia para execução 

das tarefas. 

  Os sistemas técnicos e físicos são todos os conhecimentos tácitos, de vários 

especialistas, que são estruturados, codificados e acumulados nas empresas na forma de 

software, hardware, equipamentos e procedimentos. Os sistemas de gestão são as rotinas que 

orientam a acumulação e o uso estratégico dos recursos.  

  Outro aspecto que Leonard-Barton (1992) acrescenta enquanto macro 

constructo é o paradoxo em que se envolve a gestão de capacidades essenciais, em específico, 

das limitações estratégicas. Para uma organização hipotética, os pontos fortes, segundo 

circunstâncias, podem-se tornar pontos fracos. Enfim, ao longo do tempo, as organizações 

desenvolveram agregados de conhecimentos que outras ainda não adquiriram. Não os obtém, 

entre outras razões, porque estas empresas estão inertes (estanques num status quo); talvez 

por ignorarem a concorrência ou então porque os executivos e estrategistas desta empresa 

hipotética consideram que o posicionamento vigente seja melhor do que não se ter nada 

(“algo como o ótimo é inimigo do bom”). 

  Retomando as caracterizações de Capacidades Dinâmicas, Teece, Pisano e 
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Shuen (1997) mencionam que a abordagem de estratégia baseada em recursos não é suficiente 

para suportar uma significante vantagem competitiva, pois empresas vencedoras no mercado 

global têm sido aquelas que demonstram ser responsivas e rápidas na inovação de produtos 

flexíveis ligadas a uma capacidade gerencial para coordenar e recompor efetivamente as 

competências internas e externas da empresa. Assim, existem empresas que acumulam um 

imenso estoque de ativos tecnológicos e não possuem capacidades de utilização. A abordagem 

das capacidades dinâmicas surge na busca pelas dimensões das capacidades específicas da 

empresa, que podem ser fontes de vantagens e servem também para explicar como as 

combinações de competências e recursos podem ser desenvolvidas, desdobradas e protegidas, 

e enfatiza a utilização de competências internas e externas existentes na empresa para dirigir 

mudanças ambientais. 

  Ainda, para Teece, Pisano e Shuen (1997), “capacidade” enfatiza a função – 

chave da administração estratégica na adaptação, integração e reconfiguração interna e 

externa das habilidades, recursos e competências funcionais para se obterem as necessidades 

do ambiente em mudança. Já o termo “dinâmica” tem a função de denotar a capacidade de 

renovação de competências como forma de dirimir os impactos das mudanças dos ambientes 

de negócios.  

  Em suma, Teece, Pisano e Shuen (1997) creditam que capacidades dinâmicas 

podem ser vistas como uma abordagem integradora e emergente para o entendimento das 

novas fontes de vantagens competitivas e refletem uma habilidade organizacional para se 

obterem formas inovadoras de vantagens competitivas.  

 

1.2 Tipologias de Inovação 

 Neste enquadramento são delineadas várias abordagens para classificar a 

inovação sob o ponto de vista da estratégia, processo, níveis, correntes, aplicação, dimensões, 

entre outros.  

 Inicia-se esta seção com Vico Mañas (2005) que faz uma caracterização dos 

tipos de inovação à luz de Marquis. Marquis delineia três tipos de inovações. O primeiro se 

associa aos sistemas complexos. Para Marquis, é um tipo de inovação difícil de ser produzida; 

para surgir, leva-se muitos anos e para tal surgimento, exige-se grandes investimentos e 

planejamento de longo prazo. O segundo tipo está associado ao momento presente de tal 
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modo que proporciona ruptura do que é vigente, alterando por completo o sistema vigente. 

Por fim as inovações do terceiro tipo estão associadas à questões de curto prazo; são mais 

modestas e por tal, deixam de ser essenciais para a longevidade da organização (Vico Mañas, 

2001, p.48). 

 De forma estruturada, a Tabela 2 entorna as tipologias de Marquis em que 

relaciona as operações, aos materiais e ao conhecimento como: lançamento de novas marcas 

ou novos itens de produtos já existentes, modificação ou substituição de matérias-primas e/ou 

processos de produção, novas linhas de produtos, produtos inéditos no mercado, modificações 

nas embalagens (tamanho, desenho, material). 

 

Tabela 2: Tipologia de Inovação de Marquis. 

Tipologias de Inovação de Marquis 

1o TIPO 

- raros; 
- grandes recursos; 
- muitos anos de implementação; 
- planejamento detalhado e completo. 

Exemplos: 
motor a jato; 
laser. 

2o TIPO 

- raros; 
- ruptura tecnológica; 
- modificação ampla e sem planos completos; 
- influência externa e com recursos razoáveis. 

Exemplos: 
missões espaciais; 
redes de comunicações. 

3o TIPO 

- comuns; 
- curto prazo; 
- recursos pequenos ou razoáveis; 
- influência de fatores econômicos. 

Exemplos: 
controle de qualidade; 
redução de custos. 

 

Fonte: Vico Mañas, 2001, p.48. 

 

 Vico Mañas (2005) ainda acrescenta em seu framework de aspectos de 

inovação, em termos de tecnologia, duas perspectivas de tecnologia: as abrangentes que 

compreende no processo operacional (sistemas produtivos ou serviços) ou as específicas ou 

restritas, que segundo o próprio, trata do processo produtivo dos equipamentos usados na 

produção. 

 Finalmente, nesta seção estão segregadas as principais, (mais atuais), 

tipologias de inovação; a começar da dissociação de inovação e invenção. 
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1.2.1 Da Invenção à Inovação 

 Como incursão inicial das abordagens tipológicas, é importante que se faça 

menção, em termos de trade off ou num viés “causa – efeito”, a construção de Hitt et al 

(2003) em que menciona a diferenciação entre invenção e inovação. Para Eles, invenção é o 

ato de criar um novo produto, serviço ou processo produtivo e inovação se trata do labor de 

um produto, serviço ou processo produtivo à considerar como predecessor de uma invenção. 

 

1.2.2 Plataformas de Inovatividades 

 E aí, fazendo parte do processo de amarração teórica, uma vez insinuado por 

Hitt et. al. (2003) sobre processo de inovação, Jonash e Sommerlatter (2001) contribui para o 

desembaraço inovativo em quatro plataformas ou segmentos (Figura 8) a descrever: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Plataforma de Inovatividades. 

Fonte: Adaptado de Jonash e Sommerlatte (2001). 

 

 O primeiro nível trata de desempenho e crescimento. Essa é a fase de “topo” 

uma vez que a Organização já promoveu uma construção (inovação bem sucedida) e que a 

partir de então precisa desenvolver novos produtos e serviços como forma de se blindar da 

concorrência. 
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 O segundo nível trata da inovação e do desenvolvimento. Essa fase dá 

sustentação à primeira fase ora descrita. No contexto deste segundo nível, existe a valorização 

de áreas de conhecimento como esforço na tentativa de criação de valor em termos de 

inovação. Insta aqui a plataforma para os saltos inovativos em produtos e serviços. 

 O terceiro nível abarca a liderança enquanto construção. O escopo aqui é o 

movimento em termos de resposta a uma circunstância detectada (espaços não ocupados nos 

clientes na perspectiva de negócios, desenvolvimento tecnológico, etc). Enfim, para que a 

liderança não seja ameaçada, é necessário ênfase na inovação e investimento / alocação de 

recursos. 

 O quarto nível (sustentador do modelo de Plataforma de Inovatividades) é 

aprendizado. Trata-se de um aspecto em que se detém pouco conhecimento e que por conta de 

tal status, demanda profunda exploração. Nesta circunstância, os investimentos nessa fase são 

pequenos e o controle / cobrança em termos de resultados não são tão intensos. 

 Esse entorno realça a dinâmica da inovação enquanto processo o que demanda 

da organização, orquestração desta nuance como forma de se conquistar sua sustentabilidade. 

 Sob esse ensejo dos processos de inovação, Vico Mañas (2001) apresenta duas 

perspectivas enquanto processos. De um lado, no âmbito individual dentro da organização, 

Vico Mañas (2001, p.49) aborda o que chama de processo de criação. Para Ele, este processo 

se desembaraça numa seqüência lógica de passos com vistas à solução de problemas ora 

descobertos e mapeados. Instam os passos:  

• - Sensibilização: o indivíduo percebe determinada situação como problemática; 

• - Compreensão - o indivíduo processa os elementos necessários à melhor compreensão 

da situação; 

• - Ideação - as pessoas buscam alternativas possíveis para a situação problema; 

• - Crítica - em que o individuo finalmente de posse de todas as alternativas as avalia 

com espírito crítico, usando a tomada de decisão para escolha daquela ou daquelas que 

julga melhor ou melhores. 

 De outro lado, Vico Mañas (2001, p.88) apresenta a construção do Professor 

Maurício G. Pereira em que o próprio chama de Modelo de Processo de Inovação 

Tecnológica. O Modelo é faseficado em concepção, invenção, inovação, culminando na 

difusão (Figura 9). 
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 Enfim, esse modelo é mais amplo e pode ser circunscrito sobre o processo de 

criação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Processo de Inovação Tecnológica. 

Fonte: Vico Mañas (2001, p.89) 

 

1.2.3 Dos Movimentos de Mercado a Tipologias de Inovação 

 Outro modo de enxergar a inovação, em termos de conceitos, está 

correlacionado aos movimentos de mercado. 

 Moore (2004), por exemplo, propõe uma similaridade entre os tipos de 

inovação e os vários estágios do ciclo de vida de um mercado. Consoante aspecto, Moore 

(2004) anuncia a necessidade das organizações de alinharem suas competências essenciais 

como garantia ou sucesso nos seguintes aspectos: a ruptura do mercado vigente; a 

consideração de que num momento existe aceitação da inovação em um ou vários nichos; a 

consideração de que a inovação passou por testes de mercado de modo a se tornar o novo 

paradigma de mercado; a configuração de processos para salvaguardar mercados de massa; as 

condições de posse de conhecimento para atuação em mercados de massa maduram; a 

configuração de atividades de marketing para atuação em mercados em declínio. 

Mas essa similaridade ou aproximação da inovação ao movimento de mercado, sob os vieses 

das conseqüências, é classificada, segundo Moore (2004) nas seguintes fontes inovativas 

(vieses das causas): 
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� inovação de produtos: conduz os produtos existentes configurados em mercados 

já estabelecidos a desempenhos superiores além dos esforços em minimização de 

custos e maximização de funcionalidades; 

� inovação de processos: permeia o dimensionamento e qualificação de processos 

de produtos e serviços a tornarem-se mais eficazes em mercados estabelecidos; 

� inovação em marketing: vislumbra o exercício de melhoria da interação com o 

cliente, principalmente em termos de relacionamento com o comprador; 

� inovação estrutural: considerando uma ruptura, vislumbra-se a reconfiguração 

estrutural do relacionamento da organização com o setor (vigente ou novo); 

� inovação experiencial: trata das modificações que venham a melhorar as 

experiências do cliente ao utilizar produtos ou serviços ora estabelecidos; 

� inovação de ruptura: trata-se de uma descontinuidade tecnológica ou de um 

modismo de rápida disseminação; 

� inovação em aplicações: trata-se da aplicação de tecnologia existente em novos 

mercados para novos fins; 

� inovação em modelo de negócios: por fim, trata da perspectiva enquanto 

proposta de valor para o cliente ou a participação da organização na cadeia de 

valor. 

 

1.2.4 Das Estratégias às Inovações ou Inovações Estratégicas? 

 As aberturas promovidas por Moore (2004) acerca dos tipos de inovação à luz 

mercadológica têm grande sinergia com perspectivas de estratégia. Nessa linha dicotômica 

entre estratégia e inovação, Barbieri (1991) estabelece uma correlação entre o tipo de 

estratégia adotada e a inovação articulada. Instam algumas estratégias e seus respectivos 

posicionamentos inovativos: 

�  Estratégia Ofensiva: busca conseguir liderança de mercado, movendo-se a 

frente de seus concorrentes na introdução de novos produtos bem como grande 

ênfase na inovação; 

� Estratégia Defensiva: a organização não tem interesse estratégico de ser a 

primeira mas, também busca não se distanciar da concorrência. Enfim, a 
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organização não busca correr os riscos de ser a primeira a inovar mas, sim 

aproveitar os erros do pioneiro e explorar o mercado inicialmente aberto, 

introduzindo produtos, serviços ou processos melhorados e não apenas cópias. Em 

suma, a inovação está relacionada à diferenciação de produtos; 

� Estratégia Imitativa: a organização segue as empresas que lideram a inovação 

em seu setor. Nesse contexto, tem-se uma atitude passiva em relação às inovações, 

realizando-as apenas por solicitação ou exigência de outros agentes. Enfim, essa 

estratégia se caracteriza pelo maior ou menor envolvimento com a inovação; 

� Estratégia Tradicional: a organização atua num setor em que o mercado e a 

concorrência não solicitam modificações em seus produtos ou serviços. Existe 

grande articulação artesanal em termos de conhecimentos e práticas de modo que 

não há necessidade de inovação; 

� Estratégia Oportunista: a organização identifica uma oportunidade de mercado 

em rápida mudança e o atende com produtos e serviços que não necessitam de 

grande atividade inovadora. 

 Enfim, Barbieri (1991) realça que esta tipologia de estratégias com reflexos em 

inovações deve ser entendida como um leque de possibilidades e não como um “porto seguro” 

de exclusividade conceitual. Podem ocorrer outras situações além da organização aderir a 

mais de uma estratégia.  

 Sob o que foi delineado, Vico Mañas (2001, p. 135) menciona Freeman (1982) 

com relação a estratégias para inovações tecnológicas. A classificação das estratégias com os 

vieses da inovação tem poucas semelhanças, muitas divergências e elementos adicionais em 

relação aos tipos ora apresentados de Barbieri (1991). Instam: 

� Estratégia Ofensiva: estratégia adotada por empresas que buscam liderança 

técnica e de mercado no lançamento de produtos. As organizações que trabalham 

com essa estratégia investem muito em pesquisa, planejamento e 

desenvolvimento; além de serem ágeis na exploração de novas oportunidades; 

� Estratégia Defensiva: trata-se de elementos não antagônicos a estratégia 

ofensiva. Existem aqui circunstâncias em que envolvem, também, grandes 

investimentos em pesquisa, planejamento e desenvolvimento. A grande diferença 

está no comportamento estratégico. As organizações que estrategeiam 

ofensivamente desbravam o mercado e as que estrategeiam defensivamente 
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buscam atitudes e movimentos de baixo risco. Trata-se de organizações que 

seguem as ofensivas, aprendendo com os acertos e erros destas; 

� Estratégia Imitativa: organizações que trabalham com esse tipo de estratégia, 

têm comportamentos como seguir os movimentos das líderes no mercado. Trata-

se de empresas que investem pouco em pesquisa básica ou aplicada. Tais 

empresas se esforçam  em design e engenharia de produto para competir em 

baixos custos; 

� Estratégia Dependente: trata-se de estratégias de empresas  que se postam como 

submissas de outras no mercado. As vendas são feitas por pedido ou por 

encomenda e o assessoramento de clientes é submisso à matriz. Comportamentos 

médios de empresas que seguem esse tipo de estratégia são de investir muito 

pouco ou nada em pesquisa, planejamento e desenvolvimento; 

� Estratégia Oportunista: trata-se de empresas que se utiliza de estratégia que 

focam em habilidades especiais para identificação de oportunidades no ambiente, 

especialmente por meio de mudanças. Ocupando nichos no mercado, conseguem 

manter a sua trajetória. Nessa perspectiva, não é exigido investimentos de 

pesquisa, planejamento e desenvolvimento; 

� Estratégia Tradicional: trata-se de empresas que de forma implícita ou explícita, 

atuam em mercados maduros onde as mudanças técnicas são produzidas 

lentamente, não havendo a necessidade de se inovar. É fato; as mudanças 

acontecem, pois os mercados dinâmicos; que seja num grau muito baixo. 

Consoante aspecto, o destino dessas empresas é de chances mínimas de 

sobrevivência nestes ambientes que mudam independente do grau. As inovações 

tecnológicas que circunscreve nesse tipo de estratégia se resumem à simples 

alterações como em design de produtos já existentes. 

 

1.2.5 Das Estratégias às Inovações em Produtos 

 O desenvolvimento do trabalho de Griffin e Page (1996) tem como base as seis 

categorias de novos produtos desenvolvidas por Booz, Allen & Hamilton (apud Kotler, 1992) 

a delinear: 

  - Novos produtos para o mundo; trata-se de novos produtos que geram 
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um novo mercado; 

  - Novas linhas de produtos: trata-se de novos produtos que permitem a 

uma nova empresa penetrar pela primeira vez em um mercado já existente; 

  - Acréscimos às linhas de produtos já existentes: trata-se de novos 

produtos que suplementam as linhas de produtos já existentes de uma empresa; 

  - Melhorias / revisões de produtos existentes: trata-se de novos produtos 

que apresentam melhor desempenho ou maior valor percebido em relação aos produtos já 

existentes, inclusive substituindo-os; 

  - Reposicionamentos: trata-se de produtos já existentes que são 

colocados em novos mercados ou em novos segmentos; 

  - Redução dos custos: trata-se de novos produtos que possuem custos 

mais baixos, mas com desempenho semelhante. 

 Griffin e Page (1996) relacionam tipos de projetos com os níveis de inovação 

de produto e inovação de mercado, compondo assim seis tipologias de estratégia de 

desenvolvimento (Tabela 3): 

 

Tabela 3: Tipologias de estratégia de desenvolvimento. 

 
 

Fonte: Griffin e Page, (1996). 

 

 Griffin e Page (1996) apresentam também uma relação do desenvolvimento de 

produto com tipologias de estratégia de negócios segundo o modelo de Miles e Snow (1978). 

Os prospectores, pioneiros do mercado, freqüentemente focam o desenvolvimento de 

produtos com alto grau de inovação. Já os “analisadores” são mais imitadores do que 

inovadores, mas focam as capacidades que permitem introduzir novos produtos rapidamente 
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em seu portfólio. Os defensores não dão muita importância ao desenvolvimento de produtos e 

enfatizam mais a extensão dos produtos para proporcionar uma penetração de mercado 

adicional. Os reativos variam o seu desenvolvimento do produto em resposta à pressão do 

ambiente e não possuem uma estratégia consistente. 

 

1.2.6 Das Estratégias às Inovações em Negócios 

 Em se tratando de inovação, atualmente um autor que merece atenção, pelas 

suas robustas construções é Clayton Christensen (1997, 2003). Este pensador traz uma nova 

ordem estratégica que se orienta à inovação do negócio.  

 Christensen (1997) apresenta duas perspectivas de inovação enquanto 

estratégia do negócio: inovação sustentadora e inovação disruptiva. 

 A inovação sustentadora tem como objetivo conquistar os clientes sofisticados 

e exigentes, por meio de um desempenho superior. Essa perspectiva das sustentadoras são as 

melhorias incrementais anuais que todas as boas empresas introduzem em seus produtos: 

outras são avanços ousados destinados a ultrapassar os produtos da concorrência. 

 Por outro lado, algumas inovações podem ser consideradas tão radicais que 

acabam por ultrapassar a capacidade de utilização e absorção dos clientes (Figura 10). Esse 

aspecto acontece porque as empresas sempre se esforçam para oferecer produtos melhores, 

vendáveis, com margens de lucro muito altas para clientes ainda insatisfeitos, situados nas 

camadas mais exigentes do mercado. 
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Figura 10: Tipos de inovações de negócios. 

Fonte: Christensen e Raynor, 2003. 

 

 Quando esse movimento acontece, surge oportunidade de desenvolver uma 

inovação disruptiva. Trata-se de uma alternativa em inovação, que busca solução mais 

simples, mais conveniente e mais econômica, para atrair os clientes novos ou clientes menos 

exigentes. Afinal, Christensen (1997, 2003) coloca que o objetivo principal é romper e 

redefinir modelos de negócios vigentes combinando ou não tecnologias do momento sem a 

preocupação de uma excelência tecnológica. 

 Chrinstensen (1997) caracteriza dois tipos de disrupções: uma se relaciona à de 

Novo Mercado10, em que se caracteriza por uma busca de novos consumidores e pela criação 

de uma nova rede de valor. As empresas estabelecidas inicialmente não se sentem ameaçadas. 

As organizações disruptivas de novo mercado, à medida que melhoram seu desempenho, 

acabam ficando muito competentes para capturar clientes da rede de valor ora configurada; a 

outra se relaciona à de Baixo Mercado, pela qual se trata de modelos de negócios de custos 

baixos objetivando-se a captura dos clientes de “menor atratividade para as empresas já 

estabelecidas”. 

 

                                                 
 
10Christensen atribui o termo “inferiores” para “baixo mercado” e “superiores” para “alto mercado”. Insta uma 
convenção de termos para denominar agrupamentos de clientes mais atrativos (“alto mercado”) bem como sua 
antítese, clientes menos atrativos para (“baixo mercado”). 
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 A Tabela 4 entorna de forma sumarizada, o constructo da inovação enquanto 

estratégia de negócios de Christensen (2003): 

 

Tabela 4: Abordagens para inovação de novos negócios. 

Perspectivas Disrupções de Baixo 
Mercado 

Disrupções de Novo 
Mercado Inovações Sustentadoras 

Impacto no modelo 
de negócios 

Adoção de nova 
abordagem operacional 
financeira com margens 
menores tendo-se 
capacidade de altos 
retornos à preços mínimos 

Baixos volumes, margem brta 
unitária mais baixa e preços 
menores 

Manutenção ou relativa 
evolução das margens de 
lucro considerando o 
paradigma vigente de 
negócios 

Desempenho do 
Produto ou Serviço 

Relativo desempenho com 
base nos tradicionais 
vetores de 
acompanhamento de 
desempenho por parte do 
segmento “inferior” do 
mercado consumidor 
dominante. 

Baixo desempenho nos 
atributos já conhecidos e 
criação de “novos atributos” 

Evolução no desempenho 
dos atributos mais 
valorizados pelos clientes 
exigentes. Tais melhorias 
podem ser incrementais ou 
descontínuas. 

Clientes ou 
Mercados Foco 

Clientes de menor 
atratividade para os 
competidores segundo 
configuração vigente de 
mercado; o chamado 
clientes de baixo mercado. 
São clientes satisfeitos no 
segmento inferior de 
mercado. 

“Não clientes”, ou seja, são 
possíveis prospects 
considerando ausência de poder 
de compra destes com vistas ao 
paradigma vigente de mercado 
ou ausência de conhecimento 
destes frente à possibilidade de 
outrem executar suas tarefas 
proporcionando conveniência 

Clientes mais atrativos e 
exigentes do “alto mercado”. 
São clientes que estão 
disposots a pagar pela 
melhoria do desempenho. 

 

 Enfim, “... A disrupção é uma teoria: um modelo conceitual de causa e efeito 

que possibilita prever com mais confiança os resultados de batalhas competitivas, em 

diferentes circunstâncias. Quanto às assimetrias de motivação, são forças econômicas 

naturais que atuam sobre todas as pessoas de negócios, o tempo todo. Historicamente, essas 

forças quase sempre derrubaram os líderes setoriais, quando os atacantes delas tiraram 

proveito, pois as estratégias de disrupção são aplicadas contra concorrentes que estão 

defendendo seus interesses mais legítimos e urgentes: atendendo os clientes mais importantes 

e investindo onde os lucros são mais atraentes. Porém, nem todas as idéias inovadoras 

podem ser modeladas em estratégias de disrupção, pois as condições necessárias nem sempre 

estão presentes. Nessas situações, é melhor deixar as oportunidades com as veteranas do 

mercado. Algumas vezes, porém, as estreantes conseguiram pegar as líderes dormindo no 

desvio e alcançaram o sucesso com uma estratégia de inovação sustentadora. É raro. A 

disrupção não é garantia de sucesso; ajuda enquanto importantes ingredientes da fórmula 

total...” (Christensen e Raynor, 2003, p.71-72). 
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1.2.7 Das Estratégias às Inovações em Valor: O Viés Inovativo na Segmentação 

 Boa parte da arte do marketing converge para a segmentação: identificar 

grupos de clientes que sejam bastante semelhantes, a ponto de serem atraídos para os mesmos 

produtos e serviços. Geralmente, os analistas de marketing segmentam o mercado por 

produto, por nível de preço, pelas características demográficas ou psicológicas dos indivíduos 

e ou empresas que formam sua clientela. Com base nessas perspectivas de segmentação, por 

que inúmeras estratégias fracassam? 

 Christensen e Raynor (2003, p.97) trazem um aspecto importante com relação 

ao favorecimento em termos de importância ou valor para o cliente. A previsibilidade em 

marketing exige que se compreendam as circunstâncias nas quais os clientes compram ou 

usam os produtos; clientes (pessoas e organizações) que precisam que certas tarefas sejam 

realizadas (ou com regularidade, ou com desempenho ou ainda, com comodidade). Ao 

conscientizarem-se da necessidade da tarefa a ser executada, os clientes procuram um produto 

ou serviço que possam contratar para realizar a tarefa. 

 Dessa forma, para Christensen e Raynor (2003, p.97), é assim que os clientes 

“experimentam a vida”. Existem, da conscientização oriunda de processos mentais, a busca de 

algo ou alguém que execute o trabalho com eficácia, conveniência e baixo custo. As 

dimensões funcionais, emocionais e sociais da tarefa a ser realizada constituem as 

circunstâncias em que os clientes efetuam a compra. De outra forma, as tarefas almejadas 

pelos clientes ou os resultados que buscam atingir é a base para a categorização dos mercados 

por circunstâncias. As empresas que orientam seus produtos para as circunstâncias que 

cercam os clientes, em vez de para os próprios clientes, são capazes de lançar produtos 

previsivelmente bem sucedidos; em suma, Christensen e Raynor (2003, p.97) valorizam a 

orientação e análise mais profunda para as circunstâncias do que para o cliente em si. 

 A construção de Christensen e Raynor (2003) sobre a conscientização do 

consumidor de que suas tarefas podem ser executadas de forma mais cômoda a preços 

mínimos, aspecto esse como fonte de inovação, tem grandes sinergias com as construções de 

Kim e Mauborgne (2005) quando mencionam a questão de se ir além da demanda. Esses 

autores descrevem que para maximizar o tamanho do “Oceano Azul” é necessário ir além da 

demanda existente, evocando-se então, à prática das inovações em valor para o cliente. 

 Insta aqui uma aproximação entre esses autores onde o elemento indexador é o 

valor percebido pelo cliente. Christensen e Raynor (2003) abarcam na questão das tarefas. Já 
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Kim e Mauborgne (2005) não delimitam alguma caracterização desde que se conquiste o 

cliente pela valorização do bem ou serviço em posse. 

 Kim e Maurborne (2005, p.101) citam que para aumentar sua participação no 

mercado, as empresas se esforçam para reter e ampliar os clientes existentes. Essas tentativas 

quase sempre levam à divisão do mercado em segmentos mais estreitos e à adaptação das 

ofertas mais sob medida, para melhor atender às preferências dos clientes. Assim, quanto mais 

intensa for a competição, mais forte será, em média, a tendência à personalização das ofertas 

daí resultante. Quando as empresas competem para satisfazer a todas as preferências dos 

clientes, por meio de segmentação mais refinada, geralmente correm o risco de criar 

mercados-alvo muito pequenos. Para maximizar o tamanho de seus “oceanos”, as empresas 

precisam avançar em direção oposta, ou seja, ao invés de se concentrar nos clientes, devem 

focar nos “não – clientes”. Ou ainda, em vez de se atentarem para as diferenças entre os 

clientes, precisam construir importantes pontos em comum no que é valorizado pelos 

compradores. Essa abordagem permite que as empresas ultrapassem os limites da demanda 

existente para criar um novo grupo de clientes até então não existentes. 

 Aqui se apresenta outra aproximação entre os constructos de Christensen e 

Raynor (2003) e Kim e Mauborgne (2005) (Tabela 5).  

Tabela 5: Dialógica dos constructos de Kim e Mauborgne (2005) e Christensen e Raynor 

(2003).  

 

 

 

 

Fonte: do autor. 

 

 Articulado de forma distinta, os mencionados autores convergem em muitos 

aspectos. Existem algumas sutis diferenças com relação ao escopo de abrangência do que não 

é explorado em termos de ambiente de negócios; ou seja, enquanto Christensen e Raynor 

(2003) articulam a idéia de que as tarefas dos clientes (existentes ou novos) podem ser 

exercidas por uma entidade em que faria tão melhor quanto num nível mais cômodo e de 
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custo baixo, Kim e Maurborgne (2005) exploram apenas a descoberta de novos contextos de 

mercados. Enfim, ambos tratam da inovação em valor para o cliente; porém em alguns casos 

de forma semelhante, em outros de forma distintiva. 

 

1.2.8 Das Estratégias às Inovações em valor: O Viés dos Não Clientes 

 Poucas empresas desenvolveram ou desenvolvem insights sobre quem são ou 

como liberar o potencial de demanda de compradores, indivíduos ou organizações estas que 

fazem parte de um agrupamento do universo de não clientes.  

 Sob esta perspectiva, Kim e Maurborgne (2005, p.103) apresentam três tipos 

de não-clientes que podem ser transformados em clientes, os quais diferem entre si pela 

distância relativa que os separa do mercado em que a empresa interessada no salto atua 

diretamente (Figura 11). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Os três níveis de não clientes. 

Fonte: Kim e Mauborgne, 2005, p.104. 

 

 Conforme figura, o primeiro nível de não clientes é o que está perto do 

mercado foco, junto às fronteiras existentes. São os compradores que já obtém o mínimo de 

ofertas do setor, apenas por necessidade, embora sua mentalidade seja de não cliente. Kim e 

Mauborgne (2005) colocam que esse tipo de cliente está disposto a migrar de setor quando 
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surgem novas oportunidades. Quando deparam com o avanço em valor, não só permanece 

“fiéis” como também aumentarão a freqüência de recompra, elevando-se demandas latentes. 

 Já o segundo nível de não-clientes é o tipo possível de comprador que se 

recusa a usar as ofertas do setor. Trata-se de indivíduos ou organizações que viram as ofertas 

do setor como opção para atender às suas necessidades, mas as rejeitaram como alternativa. 

Por fim, o terceiro nível de não-clientes é o que está mais afastado do mercado ora atuante. 

Trata-se de uma parcela ou agrupamento de indivíduos ou organizações que nunca pensaram 

nas ofertas em questão como hipótese de escolha. 

 Assim, conforme Kim e Mauborgne (2005), ao concentrar-se nos principais 

pontos em comum entre os não-clientes e entre os já existentes, as empresas podem atraí-los 

para o que seria um novo mercado. 

 

1.2.9 Das Estratégias às Inovações em Valor: O Salto do Desempenho  

 Há basicamente duas visões distintas sobre como a estrutura setorial se 

relaciona com as ações estratégicas dos concorrentes setoriais. A visão estruturalista da 

estratégia tem suas raízes na economia das organizações industriais (Bain, 1956-1959). O 

modelo de análise das organizações industriais propõe um paradigma estrutura-conduta-

performance, que sugere um fluxo causal entre estrutura de mercado, conduta dos 

participantes e desempenho das empresas. A estrutura de mercado, resultante das condições de 

oferta e demanda, molda a conduta dos vendedores e compradores, a qual, por sua vez, 

determina a performance final (Scherer, 1970). Mudanças em todo o âmbito do sistema são 

induzidas por fatores externos à estrutura do mercado, como transformações fundamentais nas 

condições econômicas básicas e nos grandes avanços tecnológicos (Scherer, 1970). 

 A visão reconstrutivista da estratégia, por outro lado, baseia-se na teoria do 

crescimento endógeno, que remonta à observação inicial de Joseh A. Schumpeter de que as 

forças que mudam a estrutura econômica e o panorama setorial podem originar-se no interior 

do sistema (Schumpeter, 1975). Schumpeter argumenta que a inovação resulta de fatores 

endógenos e que sua principal fonte é o empreendedorismo criativo (Schumpeter, 1975). No 

entanto, a inovação schumpeteriana ainda é uma caixa-preta, por ser fruto da engenhosidade 

dos empreendedores e não estar sujeita à reprodução sistemática. Recentemente, a teoria do 

novo crescimento fez avanços nessa frente ao demonstrar que a inovação pode ser replicada 
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de forma endógena por meio da compreensão dos padrões ou prescrições por trás da inovação 

(Romer, 1990-1994; Grossman & Helpman, 1995).  

 Na essência, esse avanço teórico segregou os preceitos para a inovação – ou o 

padrão de conhecimentos e idéias que lhe são subjacentes – do empreendedorismo puro de 

Schumpeter de modo a abrir caminho para a repetição sistemática da inovação. Na ausência 

desses elementos, não há como acionar tais conhecimentos e idéias para produzir inovação e 

crescimento no nível da empresa. 

 A visão reconstrutivista começa onde termina a teoria do novo crescimento. 

Com base nas constatações da teoria do novo crescimento, a visão reconstrutivista sugere 

como utilizar os conhecimentos e idéias do processo de criação, a fim de gerar crescimento 

endógeno para a empresa. Em especial, sustenta que esse processo de criação pode ocorrer em 

qualquer organização, a qualquer momento, mediante a reconstrução cognitiva dos dados 

disponíveis e dos fatores de mercado, de maneira nova. 

 Essas duas visões (estruturalista e reconstrutivista) têm importantes 

implicações quanto à maneira como as empresas atuam em relação à estratégia. A visão 

estruturalista, ou também denominada determinista ambiental, geralmente conduz ao 

pensamento estratégico baseado na concorrência. Adotando como anteparo a estrutura de 

mercado, esta induz as empresas a tentar conquistar uma posição defensável contra 

concorrência, no espaço de mercado existente. Para sustentarem-se no mercado, os praticantes 

da estratégia se concentram no desenvolvimento de vantagens competitivas em comparação 

aos concorrentes, geralmente avaliando as ações dos rivais e se esforçando para fazer melhor. 

Aqui, a conquista de participação cada vez maior no mercado é vista como um jogo de soma 

zero, em que os ganhos de uma empresa decorrem de perdas em outra empresa. Assim, na 

competição, o lado da oferta da equação, torna-se a variável definidora da estratégia. 

 Esse raciocínio sobre estratégia leva as empresas a dividir os setores em 

atraentes e não atraentes e assim decidir onde entrar e não entrar. Depois de entrar num setor, 

a empresa opta por distinguir-se das demais por meio da diferenciação ou do custo, 

escolhendo a alternativa mais compatível com seus sistemas e recursos internos para enfrentar 

a concorrência (Porter, 1980-1985-1996). 

 Aqui, os custos e valor são encarados como trade-offs. Uma vez que o nível de 

lucro total da indústria também é determinado exogenamente por fatores estruturais, as 

empresas buscam acima de tudo captar e redistribuir riqueza em vez de criar riqueza. 



72 
 

Concentram-se em dividir o espaço de negócios em “exploração”, no qual o crescimento se 

torna cada vez mais limitado. 

 Aos olhos reconstrutivistas, entretanto, o desafio estratégico é muito diferente. 

Reconhecendo que a estrutura e as fronteiras do mercado existem apenas na mente dos 

gerentes, os praticantes que adotam essa visão não permitem que esses fatores limitem seus 

pensamentos. Para eles, a demanda adicional já existe em estado latente, em grande parte 

inexplorada. O cerne da questão está em como converter a demanda potencial em demanda 

real. Isso, por sua vez, exige que se desloque a atenção, do lado da oferta para o lado da 

demanda real; do foco na concorrência para o foco na inovação de valor; ou seja, na criação 

de valor inovador a fim de liberar a nova demanda. Com este novo enfoque em mente, as 

empresas podem esperar concluir a jornada da descoberta olhando sempre para além das 

atuais fronteiras da competição e reordenando os elementos existentes em diferentes 

mercados, para reconstruí-los em um novo espaço de mercado, no qual se gera novo nível de 

demanda (Kim & Mauborgne, 1997-1999a-1999b). 

 Assim, embasado na visão reconstrutivista, não há setor atraente, pois o grau 

de atratividade setorial pode ser alterado por meio do esforço de reconstrução consciente 

promovida pelos executivos das empresas. À medida que muda a estrutura do mercado no 

processo de reconstrução, também se alteram os paradigmas quanto às melhores práticas. 

Assim, a competição nos moldes do antigo paradigma se torna irrelevante. Ao estimular o 

lado da demanda da economia, a estratégia de inovação de valor expande os mercados 

existentes e cria novos mercados. Os inovadores de valor empreendem um salto em valor por 

meio da criação de nova riqueza em detrimento dos concorrentes, no sentido mais que 

tradicional. Portanto, essa estratégia cria condições para que as empresas se articulem dentro 

de um paradigma em que quase sempre a soma dos ganhos e perdas não é zero, mas que, ao 

contrário, apresenta grandes possibilidades de recompensas (Kim & Mauborgne, 1997-1999a-

1999b). 

 Enfim, nesse entorno, Schumpeter (1975) encara a inovação como “nova 

combinação dos meios de produção”. As maiores inovações se encontram do lado da demanda 

ao passo que da recombinação tecnológica e dos meios de produção existentes, a atenção 

quase sempre converge para o lado da oferta. Ao se concentrar no lado da oferta, a 

recombinação tende a buscar soluções inovadoras para os problemas existentes. Em contraste, 

ao focar o lado da demanda, a reconstrução rompe as fronteiras cognitivas definidas pelas 

atuais regras da competição e se concentra na redefinição dos próprios problemas existentes. 
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As empresas com desempenhos superiores (acima da média e ainda consideradas as mais 

inovativas), na média, não se esforçam para oferecer o melhor, mediante a recombinação dos 

conhecimentos e tecnologias existentes sobre atos e performances. Ao contrário, na média, se 

empenham em reconstruir os atuais indutores do valor para os compradores, a fim de criar 

uma nova e intensa perspectiva de consumo. Dessa forma, a redefinição do problema 

geralmente leva as mudanças em todo o sistema e, em conseqüência, a deslocamentos na 

estratégia, enquanto a recombinação pode acabar descobrindo novas soluções para atividades 

de subsistemas que servem para reforçar a posição estratégica vigente. A reconstrução 

reformula as fronteiras e a estrutura do setor e cria um grande espaço não ocupado de um 

novo mercado. A recombinação, por outro lado, tende a maximizar as possibilidades 

tecnológicas para descobrir soluções inovadoras. 

 

1.2.10 Da Rede Social ao Viés Sistêmico – São Pressupostos da Inovação? 

  As teorias de Giddens (2003) e Habermas (1988) podem ser consideradas 

grandes constructos que tentam integrar o conhecimento sobre o mundo externo (das relações 

de causa – efeito) e o conhecimento sobre o mundo social (das relações humanas) ao 

conhecimento sobre o mundo interior (dos significados e valores). Ambos pensadores sociais 

integram reflexões das ciências naturais, das ciências sociais e as filosofias cognitivas no 

mesmo momento em que ignoram a perspectiva do positivismo. 

  Para Capra (2002), essa integração tem total sinergia com o ambiente social 

bem como a visão sistêmica da vida. Nesse aspecto, o padrão em rede é o esquema de 

organização mais básico de todos os esquemas de arranjo vivos. Em todos os níveis da vida, 

desde as redes metabólicas das células até as teias alimentares dos ecossistemas, os 

componentes e os processos dos sistemas vivos se interligam em forma de rede. Assim, a 

aplicação da compreensão sistêmica da vida como pressuposto da compreensão do ambiente 

social identifica-se à aplicação do conhecimento dos padrões e princípios básicos de 

organização da vida, redes vivas e, no fim, à realidade social (Capra, 2002). 

  Ainda, em se tratando de rede social, Capra (2002) entorna esse micro tema 

como uma perspectiva de padrão não-linear de organização; ou seja, os conceitos 

desenvolvidos pela teoria da complexidade, como os de realimentação e surgimento 

espontâneo tem profundo peso esclarecedor para as origens dos saltos inovativos. 
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  Enfim, essa descrição prepara esta pequena citação para o seguinte mote: das 

redes sociais à rede de comunicação como fábrica de inovação (processos inventivos) e 

elemento difusor de inovações, para se aplicar o conhecimento das redes vivas aos fenômenos 

sociais, é necessário ter-se a posse conceitual do fator autopoiese. 

  Autopoiese tem sido um tema muito debatido recentemente, porém sem um 

consenso entre os pensadores. Maturana e Varela (1997) colocam que inicialmente o conceito 

de autopoiese deveria ficar restrito apenas à descrição das redes celulares associadas às redes 

sociais como organização viva aplicada a todos os outros sistemas vivos. 

  Já Luhmann e De Georgi (1993) mencionam a noção de autopoiese como um 

conceito aplicável à dimensão social num contexto de teoria social. Enfim, Luhmann & De 

Georgi (1993) desenvolveram detalhadamente uma teoria de autopoiese social em que, ao 

contrário de Maturana e Varela (1997), declaram os sistemas sociais como autopoiéticos, mas 

não sistemas vivos. 

  Assim, uma vez considerado que os sistemas sociais não são apenas compostos 

dos seres humanos vivos, mas também do seu entorno, ou seja, a linguagem, a consciência e a 

cultura parecem paradoxais a não caracterização desses sistemas como não vivos. 

  Capra (2002, p.94) concebe autopoiese como uma das caracterísicas 

específicas da vida e ainda, em se tratando de Organizações Humanas, este autor defende a 

tese dos “Graus de vida” que um sistema social pode ter. 

  O constructo de Capra (2002), que se movimenta para o lado quantitativo 

nesse instante, tem fundamentação à luz de Luhmann e De Georgi (1993) quando estes trazem 

a importância da comunicação enquanto elemento central das redes sociais; ou seja, os 

sistemas sociais usam a comunicação como seu modo particular de reprodução autopoiética. 

Seus elementos são comunicações produzidas e reproduzidas de modo recorrente por uma 

rede de comunicações.  

  Estas geram a si mesmas. Cada comunicação cria pensamentos e um 

significado que dão origem a outras comunicações e assim a rede como um todo se regenera. 

Como as comunicações se dão de modo recorrente em múltiplos anéis de realimentação, estas 

produzem um sistema comum de crenças, explicações e valores (um contexto singular) que é 

sustentado frequentemente por novas comunicações. 

  Por fim, Capra (2002) contribui para o seguinte fechamento do trecho teórico 

abordado; para que se tenha noção da concepção dos sistemas sociais em termos de redes de 
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comunicações, deve-se ter em mente a natureza dual das comunicações humanas. Toda 

comunicação que envolve organismos vivos envolve uma contínua orquestração de 

comportamentos; pelo fato da comunicação envolver também pensamentos conceituais e 

simbolicismo, a rede de comunicações acaba por gerar imagens mentais, pensamentos e 

significados, idéias e contextos por um lado, regras de comportamento do outro, (neste último 

caso, insta o racional das estruturas sociais). Esse trecho apresenta uma das possíveis fontes 

dos processos inventivos nas organizações modernas, ou seja, oriunda da comunicação nas 

relações sociais. Não é só Capra (2002) que cita a rede social como uma rica fonte pela qual a 

inovação bebe.  

 Castells (2007) exemplifica essa consideração da rede social, promotora de 

inovações, ao mencionar que meados dos anos 70, o Vale do Silício, EUA, havia atraído 

dezenas de milhares de mentes jovens e brilhantes de todas as partes do mundo, marchando 

para a agitação da nova meca tecnológica em busca do talismã da invenção e da fortuna. 

Esses jovens reuniam-se em clubes para a troca de idéias e informações sobre os avanços 

mais recentes. Um desses pontos de encontro era o Home Brew Computer Club, cujos jovens 

visionários (inclusive Bill Gates, Steve Jobs e Setve Wozniak) seguiram adiante para criar 

aproximadamente 22 empresas nos anos seguintes, entre elas Microsoft, Apple, Comenco e 

North Star. Foi neste clube, lendo um artigo da Popular Eletronics sobre a máquina Altair, de 

Ed Roberts, que Wozniak se inspirou para projetar o microcomputador Apple I. 

 

1.3 Alavancas da Inovação 

1.3.1 Pequenos Começos como Dínamo da Inovação 

 Peters (1987) menciona que a imprevisibilidade da inovação derrota o 

planejamento excessivo; ou seja, a essência da inovação bem – sucedida é, e sempre tem sido 

a experimentação constante. Planos e pesquisa básica são importantes, mas testes freqüentes, 

em mercados pequenos, são mais importantes ainda. 

 Peters (1987) evoca uma argumentação de Dick Foster, diretor da McKinsey 

no texto Innovation: The Attacker´s Advantage em que diz que a maior parte das grandes 

empresas está presa pela inércia. As poucas que mantêm vantagem inovadora desenvolvem a 

canibalização dos produtos e processos. 

 Enfim, quais são as causas fundamentais da quase inevitável perda de 
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capacidade de inovação nas empresas maiores? A lista começa por lentidão para se mover e 

testar novas idéias, uma inclinação no sentido de pesquisas conceituais, e não no da aplicação, 

e uma concomitante super dependência de pesados sistemas de planejamento e grandes 

projetos. 

 Ainda, para Peters (1987), a imprevisibilidade não pode ser removida, talvez 

nem mesmo muito reduzida, pelo planejamento excessivo. Sob esta perspectiva, Ele trás um 

rico consolidado teórico em se tratando de pressupostos de inovação.  

Instam: 

- Em “Aja pequeno / comece pequeno / divida em pequenas unidades ou equipes para 

grandes empresas” considera que: 

 - numerosos pequenos começos, principalmente em se tratando de 

experimentos, devem ser efetuados ciclicamente; 

  - os pequenos começos devem se focar em pequenos mercados; 

  - os pequenos começos, para pequenos mercados, devem ser orientados 

para a aplicação; 

  - esforços múltiplos, grandes e desenfreados, devem ser lançados 

regularmente para derrubar seus melhores produtos e serviços de suas posições lucrativas, 

antes que algum novo concorrente o faça; 

  - deve-se buscar uma descentralização radical e contínua, ou seja, 

crescimento horizontal via adição de novas unidades de negócios, ao invés do crescimento 

vertical, por meio do desenvolvimento de maiores unidades, funcionalmente organizadas. 

 

- Em “Acabe com a mentalidade do “pense grande”“, considera que grandes empresas têm 

dificuldades para pensar pequeno, ou seja, por estar numa empresa grande, o analista / 

estrategista é forçado a fazer as coisas de maneira grande. Porém, uma coisa é começar um 

negócio que se torna grande e outra é começar algo em larga escala. Finaliza esta nuance 

declarando que “dever-se-ia imitar a natureza, onde inícios significativos são, quase sempre, 

imperceptíveis” p.198. 

 

- Em “Cerque (se Necessário) o Grande por Pequenos”, alega que a idéia de pequenos 
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começos tem infinitas variações. Projetos grandes, hiper-organizados, devem ser cercados por 

pequenos projetos e projetos parciais.  

 

- Em “Aja pequeno / compre pequeno, quanto à outra solução para grandes empresas”, 

Peters (1987) delineia outro caminho para pequenos começos nas grandes organizações que se 

trata de pequenas compras. 

 

- Em “Mantenha os recursos limitados e o aparato simples”, Peters (1987) menciona a 

questão do volume de capital principalmente empossado por grandes empresas ou grandes 

projetos em que estes impedem a inovação. Na experiência dele, as grandes equipes, com 

posse de grande volume de capital raramente produzem muito. 

 

- Em “Pequenos começos: além de novos produtos”, com o viés na inovação, Peters (1987) 

trás um breve relato produzido pelo “The Economist” sobre o padrão de inovação de empresas 

americanas bem sucedidas: “estas empresas não são nem ‘visionárias’ nem ‘avestruzes’. As 

pessoas do ramo chamam-nas de ‘evolucionistas’. Todas elas têm mordiscado a manufatura 

integrada por computador, sem se comprometerem com projetos excessivamente ambiciosos” 

(Peters, 1987, p.201). Sob outra perspectiva, empresas de menor sucesso têm gasto muito 

tempo e capital desenvolvendo um rígido plano mestre. Elas têm ficado presas, desde o início, 

como resultado da atitude e do dispêndio de capital, a um grande projeto que raramente se 

sustenta, mas que elas não estão dispostas a abandonar, quando se inicia a implementação. 

 

- E por último não menos importante, “Aja pequeno / comece pequeno: uma boa idéia 

também para as pequenas empresas”, Peters (1987) declara que o conselho do pequeno 

começo também se aplica às empresas pequenas. Para este pensador, a maioria das pequenas 

empresas, inicialmente bem sucedidas, fracassa porque um bom segundo produto ou serviço 

não é desenvolvido no tempo certo. Isto costuma acontecer porque um fundador dominante 

tenta reproduzir o processo que trouxe seu primeiro sucesso. Como muitos eventos fortuitos 

estão envolvidos em um sucesso, inclusive uma grande paixão, as probabilidades de 

reprodução são baixas. Enfim, semear múltiplos começos pequenos é tão obrigatório para 

uma pequena empresa como para uma grande, embora em escala, o “pequeno” enquanto 
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montante difere de uma pequena para grande organização. 

 Os “pequenos começos” é uma atitude de aprendizagem com vistas a redução 

do ciclo de desenvolvimento de alguma maneira. Para Peters (1987), pressupõe-se que se 

permita que todos se vão aos clientes principalmente para ouvir; que se tragam os clientes 

para a organização envolvendo-os mais estreitamente com a fábrica e o laboratório; ainda, que 

se estabeleça uma mentalidade de concepção de protótipo ao invés da configuração de 

propostas; faz-se apropriação de equipes pequenas para atividades holísticas; que se encarem 

os fornecedores como parceiros co-inovadores ao invés de concorrentes; eliminem-se a 

burocracia para progresso das equipes; achate-se a estrutura organizacional para trabalhar de 

forma rápida via fronteiras funcionais; foco na criação de mercados em detrimento da 

participação de mercado; por fim, que se encare, enquanto postura, os produtos como um 

experimento a ser constantemente melhorada além de se ter uma gerencia vivenciando testes 

rápidos. 

 

1.3.2 Funil de Inovação: da Ferramenta ao Processo de Aprendizagem como Dínamo de 

Inovação 

 Objetiva-se através do modelo Funil de Inovação (Takahashi e Takahashi, 

2007) gerar idéias organizadas a partir de várias fontes e não somente da Pesquisa e 

Desenvolvimento. Todas as funções e grupos da empresa são responsáveis pela geração de 

novas idéias e conceitos, e pela identificação de modos que possam ser incorporados aos 

produtos, serviços e processos de manufatura (Figura 12). 
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Figura 12: Modelo de Funil de Inovação. 

Fonte: Takahashi e Takahashi, 2007, p.49. 

 

 A Figura 12 apresenta a aplicação de um primeiro filtro no final da fase de 

desenvolvimento de conceito de produto ou processo produtivo. Trata-se de uma espécie de 

revisão completa, em vez de uma tomada de decisão. As idéias devem ser chegadas para sua 

adequação com as estratégias tecnológicas e de produto em consonância com o mercado, com 

seu potencial na execução do plano agregado e como uma aplicação dos recursos de 

desenvolvimento da empresa. As áreas-chave de conhecimento crítico para o sucesso de 

projetos potenciais precisam ser identificadas. É necessário estabelecer também o modo como 

serão acessadas. 

 Quando uma idéia é revisada no primeiro filtro, um dos dois resultados é 

possível. Se a idéia é completa, pode-se aprová-la para a fase média, na qual os projetos são 

detalhados e os conhecimentos necessários são especificados. No entanto, se a idéia é ainda 

incompleta e não está pronta para seguir, tarefas específicas necessárias para completá-la 

devem ser estabelecidas no filtro 1, assim como nas próximas revisões. Desse modo, o estágio 

de desenvolvimento de conceito pode ser complementado e passar para a próxima fase. Um 

importante aspecto da fase de desenvolvimento de conceito é a função do desenvolvimento 

avançado. Os projetos de desenvolvimento avançado proporcionam usualmente um núcleo 

chave de conhecimento para um específico projeto de desenvolvimento de produto ou 
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processo. A decisão sobre os projetos de desenvolvimento avançado deve assegurar que a 

invenção seja claramente separada da comercialização. O início dos projetos de 

desenvolvimento avançados pode se originar de diversas formas: 

 - Uma função deve decidir que um esforço de desenvolvimento avançado ao 

redor de tópicos específicos é importante para seus esforços de desenvolvimento e sucesso; 

 - Na revisão do desenvolvimento de um conceito específico ou idéia no 

primeiro filtro, pode-se recomendar um esforço de desenvolvimento avançado como um 

modo de responder a questões específicas (tanto técnica como baseadas em mercado) que 

necessitam preceder uma decisão do tipo go or don´t go; 

 - Executivos do alto escalão podem identificar a necessidade de 

desenvolvimentos avançados específicos em antecipação de projetos de desenvolvimentos 

subseqüentes. 

 É também função do primeiro filtro iniciar a identificação de conceitos 

competitivos ou idéias que podem ser integradas aos projetos de desenvolvimento de 

plataformas e derivados para suportar famílias de produtos e convergí-los para os segmentos 

de mercado correspondente. 

 Por fim, com relação ao segundo filtro, a alta gerência revisa as opções de 

desenvolvimento do produto e processo, e seleciona aquelas que se tornarão projetos de 

desenvolvimento. Este mencionado segundo filtro é um ponto de decisão tipo go or don´t go e 

qualquer projeto ao passar por ele será consolidado e provido de recursos. Para cada projeto 

ter-se-á a expectativa de que ele será levado para a introdução no mercado. O comitê de 

gerenciamento reservará um fundo para o esforço do desenvolvimento total ou decidirá sobre 

a não continuidade do projeto. 

 Em resumo, o real poder do funil deriva de duas fontes a destacar: 

 - De uma série criativa de idéias inovadoras em uma série lógica de projetos de 

desenvolvimento; 

 - Dos projetos que estejam na direção dos objetivos de negócios. 

 Então, por Takahashi e Takahashi (2007), a ferramenta ou metodologia 

descrita, se bem articulada, possibilita grandes produções de inventividades (inovações em 

processos, produtos, serviços, etc, em diferentes enfoques da empresa) pela “motorização” da 

aprendizagem. Todavia, será que a organização aprendiz é um sistema social capaz de 
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aprender, ou será que é uma comunidade que encoraja e apóia o aprendizado entre seus 

membros? Em outras palavras, será que o aprendizado é somente um fenômeno individual ou 

é no mesmo momento um fenômeno social? 

 Já que foi abordada a questão da aprendizagem, não se pode deixar alheio o 

autor Tuomi (1999). Este recapitula e analisa as mais recentes contribuições da aprendizagem 

nos processos de inovação das Organizações bem como a gestão do conhecimento. Tuomi 

(1999) expõe seu modelo que se fundamenta da grande contribuição enquanto projeto dos 

autores Nonaka e Takeuchi (1995). Estes pensadores promoveram uma teoria integrada da 

administração do conhecimento que se fundamenta no conceito “empresa criadora de 

conhecimento”. Enfim, Tuomi (1999) credita que os processos de aprendizagem nas 

organizações são bem compatíveis com as idéias de Nonaka e Takeuchi (1995) com relação à 

consciência reflexiva e redes sociais como alavancadoras de um processo dinâmico e 

complexo de aprendizagem nas organizações. 

 Para realce do constructo de Tuomi (1999), Nonaka e Takeuchi (1995) 

consideram que: o conhecimento só pode ser criado por indivíduos e que, a partir deste, deve-

se existir um elemento enquanto processo de amplificação organizada do conhecimento 

fabricado pelos indivíduos de forma que tal seja impregnado e cristalizado por toda rede 

social e rede de conhecimentos da Organização. 

 

1.3.3 O Consumo como Dínamo de Inovação 

 Takahashi e Takahashi (2007) trazem a seguinte questão que provocará os 

próximos argumentos: “Como os engenheiros decidem se o projeto é atrativo?” 

 Na Figura 13, estão delineados as relações entre o processo de inovação em 

produto e os processos produtivos e de consumo. Existe aqui uma configuração assimétrica 

entre os níveis esboçados. A função conceituar produto antecipa a satisfação futura do 

consumidor; no aspecto planejar o produto, especifica-se a função do produto; quanto ao 

projetar o produto, existe aqui a representação da estrutura do produto no sentido de 

montagem do produto; por fim, projetar o processo representa o processo de produção (Clark 

e Fujimoto, 1993). 
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Figura 13: Relações entre o processo de inovação de produtos e os processos de consumo. 

Fonte: Clark e Fujimoto, 1993. 

 

 Essa assimetria à luz de Clark e Fujimoto (1993) sugere que em um 

determinado nível, a inovação em produto é essencialmente uma simulação da produção e 

consumo. Todavia, quando as necessidades dos clientes são complexas, portanto difíceis de 

serem articuladas, torna-se difícil uma simulação precisa. 

 Outro aspecto importante a considerar é que, por causa da dificuldade de 

gerenciar a integração entre desenvolvimento de produto e as informações sobre o consumo 

futuro, torna-se necessário analisar o comportamento e o desenvolvimento do consumidor 

concorrente. 

 Abaixo estão delineados alguns aspectos quanto “faseficação” do processo de 

inovação em produto, segundo Clark e Fujimoto (1993): 

 

1ª etapa: A concepção ou conceito de produto. A definição está capturada sob a perspectiva 

do consumidor. Nessa etapa, os designers objetivam aprontar um conceito que atenda aos 

futuros consumidores. Para tal, esses projetistas necessitam de algumas alavancas tais como 

informações de necessidades futuras de mercado, possibilidades técnicas e outras condições 

em termos de engenharia avançada, por exemplo. Asimov (1968) acrescenta uma etapa 

anterior a esta. Trata-se da constatação de necessidade de um novo desenvolvimento e a partir 

daí a elaboração de um conjunto de soluções para o projeto. 
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Nesta fase também pode ser articulada um robusto constructo elaborado por Genrich 

Altshuller e seus colegas em 1940 (Altshuller , 1988; Marsh et al., 2004 e Shulyak, 1997). 

Trata-se da TRIZ: estudos dos problemas criativos ou inventivos, em russo. A TRIZ é um 

método para resolução de problemas que acelera a habilidade das equipes de projeto para 

resolver estes problemas (Tate e Domb, 1997). Na antiga URSS a teoria era chamada de 

resolução de problemas inventivos.  

Atualmente é considerada como uma ciência internacional de criatividade que tem como base 

de confiabilidade nos estudos dos testes padrões dos problemas e das soluções, não na 

criatividade espontânea dos indivíduos ou dos grupos. Foram estudados e analisados 2,8 

milhões de patentes para descobrir os testes padrões que predizem soluções da descoberta aos 

problemas técnicos. A pesquisa da TRIZ começou com a hipótese de que existem princípios 

inventivos universais que são a base para as inovações criativas, e que se estes princípios 

poderiam ser identificados e codificados, podendo ser ensinados e fazer parte de um processo 

de invenção mais formal. Segundo, Tate e Domb (1997), Altshuller (1988), Domb (1997) e 

Shulyak (1998), estes foram resumidos em 40 princípios de resolução de problemas. Estes 

princípios foram encontrados através da repetição em muitos campos de conhecimento, como 

soluções à muitas categorias gerais de problemas. Os mesmos foram usados para resolver 

contradições, tais como aquelas que põem freqüentemente os projetos de novos produtos em 

risco. Assim TRIZ é uma abordagem para resolução de problemas, desenvolvimento de 

estratégia, ferramenta maximização do valor, para os profissionais de desenvolvimento de 

novos produtos. A TRIZ força o profissional de desenvolvimento de produto a olhar fora da 

“caixa”, a olhar no futuro e a olhar para maneiras bem sucedidas de resolver um problema 

usando a tecnologia que o projetista muitas vezes não usa. A TRIZ vem a preencher uma 

lacuna no processo de desenvolvimento de novos produtos, fornecendo a estrutura e a 

simplificação nas áreas vistas geralmente como problema. Primeiramente aguçando a 

criatividade e a experiência. O consenso popular entre os usuários é que os maiores benefícios 

do uso da TRIZ estão na área do desenvolvimento de novos produtos, mais especificamente, 

na fase do projeto conceitual. O princípio básico em usar TRIZ é em gerar múltiplas idéias de 

como resolver problemas específicos. 

 Enfim, todo projeto de produto, serviço ou processo é baseado na identificação 

ou conhecimento de uma nova necessidade, que, muitas vezes, não se apresenta de maneira 

clara em meio às diversas situações que envolvem o mercado. Partindo de tal entorno 

pressuposto, é de sumária importância uma análise das tendências sociais, gostos individuais, 
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mercado potencial, entre outras características, para se definir exatamente a necessidade real 

que o produto, serviço ou processo deverá satisfazer. Para Possamai (1992) às vezes essa 

necessidade é determinada pelo próprio time de projeto a partir do plano estratégico 

estabelecido pela empresa. Depois de identificada a necessidade, a próxima fase consiste em 

definir os parâmetros, os materiais, os componentes mais adequados e os critérios para 

estabelecer os aspectos que envolvam a definição de soluções para essa necessidade 

identificada. O principal objetivo consiste em conceber um grande número de alternativas que 

demonstrem potencial para serem selecionadas. 

 

2ª etapa: O planejamento do processo ao produto. Aqui, tem-se a função de traduzir o 

conceito do produto em especificações para o projeto de processo para materialização do 

produto detalhado, incluindo estilo, arranjo, especificações detalhadas, custo, investimento e 

escolhas técnicas. Clark e Fujimoto (1993) declaram que a questão central é desenvolver um 

plano que concilie objetivos competitivos e necessidades. Tudo aqui criado em termos de 

informação é intangível, mas representam uma primeira oportunidade para interpretar o 

conceito de produto em uma forma física. Estudos mais profundos são realizados com o 

objetivo de estabelecer, pela primeira vez, os principais parâmetros do projeto de processo e 

produto a ser controlado, determinar as tolerâncias dos principais componentes do sistema 

bem como as razões de obsolescência do produto e do processo de fabricação do produto. A 

conclusão dessa fase inclui a concepção geral do projeto, a definição experimental dos 

subsistemas e os desenhos provisórios contendo pré-dimensões, tolerâncias e especificações 

de materiais da concepção preliminar. Os dois maiores desafios da fase de planejamento do 

produto tratam da obtenção da consistência externa, ou seja, a compatibilidade do plano de 

produção e o conceito do produto; e da obtenção da consistência interna, a compatibilidade 

das especificações, escolhas de componentes, estilo e arranjo (Takahashi e Takahashi, 1993). 

 

3ª etapa: O detalhamento do produto ao esquema básico do processo. Essa fase tem a função 

de traduzir as informações de planejamento de processo e produto em projetos de processo e 

produto detalhados. Os engenheiros de processo e produto têm a função de desenvolverem 

componentes e partes reais que satisfaçam às necessidades de negócios bem como fluxos 

ótimos de produção. O produto é decomposto em componentes para o projeto detalhado e 

armazenado em desenhos e base de dados de desenhos auxiliados por computador. Essa 
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perspectiva se desdobra de um plano de necessidade de materiais ao gerenciamento de 

recursos e atividades produtivas. A partir de então, os projetos são convertidos em protótipos 

constituindo então a primeira forma completa de projeto do produto tendo como pano de 

fundo um fluxo de processo produtivo enxuto. Após, o produto é testado e os desenhos de 

engenharia modificados com base nos resultados de testes. O ciclo de testes é finalizado 

quando se tem a aprovação oficial do produto e do processo. 

 

4ª etapa: O detalhamento do processo. Esta fase se substancia da fase anterior diferenciando-

se apenas em termos de complexidade. Aqui, intenciona-se ir além de um simples projeto de 

processo produtivo. Busca-se uma configuração de planta produtiva capaz de trabalhar com 

fluxos incertos e caóticos de materiais seja na perspectiva das entradas, ou seja, os insumos, 

seja na perspectiva das saídas, ou seja, as demandas flutuantes de mercado.  

 

5ª etapa: O teste e protótipo. Nessa perspectiva, expõe seu entendimento de que essa fase 

ocorre paralelamente à fase de projeto detalhado. Porém, é colocada como uma fase à parte, 

devido à sua grande importância e características. Assim, a medida que é elaborado o projeto 

piloto, realiza-se também um projeto experimental. A construção de modelos experimentais é 

utilizada para verificar as formulações e testes principais de funcionamento, processo de 

fabricação e componentes (Back, 1983). 

 

1.3.4 A Estrutura Organizacional como Dínamo de Inovação – “Inoestrutura” 

 Esta sessão tem por objetivo conceituar “Inoestrutura” bem como explicar por 

que este é um componente crítico para as empresas próximas do futuro em termos de 

inovação e por conseqüência, sustentáveis.  

 Inoestrutura é um nome composto dado para um conjunto de ferramentas, 

serviços, processos e cultura que dão suporte à inovação e ao pensamento criativo na 

organização. Para manter vantagem competitiva nesta atual economia globalizada, empresas 

devem ser capaz de rapidamente adaptar-se à uma contínua e inovação sustentável para ficar à 

frente da competição. Uma componente que promove retardo no processo evolutivo da 

Organização é o esquema de departamentalização. Organizações medianas ou consideradas 

tradicionais têm altíssimos patamares de lentidão quanto à finalização das atividades em se 
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tratando de cadeia de valor; principalmente as atividades de salto inovativo (Fulbright, 2006).  

 Enfim, para se melhorar esse cenário, existe a necessidade de distribuição do 

conceito “inovação” por toda organização de modo que se venha permear todos os serviços e 

práticas de negócios. A “Inoestrutura” tem por condição, direcionar o valor de uma 

companhia de modo que esta consiga adquirir habilidade inovativa coletiva como um todo na 

busca do referido salto. Cada empreendimento terá esse poder de salto quando cada um se 

aprimorar na configuração de uma infra-estrutura de inovação ubíqua de modo a suportar 

processos sustentáveis de inventibilidades viáveis na economia global.  

 Fulbright (2006) construiu um modelo chamado “Modelo Vendável” em que 

empresas são modeladas com base no montante de recursos produzidos internamente versus 

montante de recursos comprados de entidades externas. A Figura 14 mostra o impacto das 

Origens alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Modelo “Vendável”. 

Fonte: Fulbright, 2006. 

 

 A Figura 14 apresenta um modelo que descreve a “linha vendável” como a 

divisão da organização dentro de um conjunto internamente originado de recursos, chamado 

de regime estratégico (acima da linha) e uma parte que é originada externamente, chamada de 

regime commodity (abaixo da linha). 

 Fulbright (2006) credita, enfim, que os recursos de alto valor estratégico são 

descritos próximos do pico e os recursos com baixo valor estratégico estão próximos da base. 

Em geral, recursos de baixo valor conseguem ser terceirizados de forma mais rápida do que os 

recursos de alto valor estratégico. Este contexto da linha vendável faz com que se faça uma 
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varredura para cima de modo que se perceba como commoditização consome mais e mais a 

organização. Entretanto, a linha vendável nunca alcança o topo porque se o fizer, o regime 

estratégico deixaria de existir; (a empresa inteira teria sido terceirizada). Por outro lado, a 

linha vendável nunca alcança a parte inferior porque nenhuma organização produz todo 

recurso primário de que necessita. A análise do “Modelo Vendável”, segundo Fulbright 

(2006), mostra algo importante para as organizações: existe um conjunto de recursos em 

alguma organização que nunca deveria ser terceirizado. Esse conjunto de recursos é chamado 

de semente estratégica e representa uma relevante essência (originalidade) da organização 

(Fulbright, 2006). 

 Mas qual a relação do “Modelo Vendável” com a questão da “Inoestrutura”?  

 A globalização é um contexto já consolidado enquanto espaço para competição 

mundial de mercado; principalmente no que concerne à mercados inacessíveis. No entanto, 

algo mais micro em termos de evento vem se acentuando. Trata-se do ciclo cada vez mais 

curto de criação / produção. Enfim, Globalização, Tecnologia de Informação, Tecnologia de 

Comunicação, Cultura Social e Forças Políticas estão conduzindo todos e tudo para a idade do 

conhecimento onde a condução do tempo inovativo será medido em nível de semanas. Assim, 

empreendimentos que não se focarem no aprendizado ou, não se tornarem aprendizes, mais 

ágeis e continuamente adaptáveis perderão enfoque frente às empresas que os fazem. 

 Para que a organização alcance esse nível enquanto poder para inovação, um 

coeficiente de inovação da empresa deve ser construído, a se iniciar, primeiramente dentro da 

“fábrica” da própria empresa, de modo a direcionar cada trabalho, cada empregado, cada 

departamento e toda prática de negócio. O que se descreve aqui é a necessidade de uma nova 

infra-estrutura para inovação, algo que Fulbright (2006) chama de “Inoestrutura”. Para Ele, 

com a introdução de infra-estrutura de TI dentro da organização é possível que se tenham 

funcionários da “informação” capazes de trabalhar com inovação. Na organização é 

necessário que se tenha posse de ferramentas tecnológicas, serviços, processos e práticas em 

termos de profundos conhecimentos para todos na corporação. Dessa forma, o funcionário 

inovador do futuro (alvo do constructo de Fulbright (2006)) rotineiramente deverá empregar 

as seguintes habilidades (Figura 15): 

 - Resolução de Problemas Inventivos; 

 - Brainstorming; 

 - Pensamento lateral e alternativo; 
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 - Análises situacionais; 

 - Determinação e Análises de falha; 

 - Criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: ITRIZ – Modelo estendido de Altshuller (1999) acerca da pesquisa de 2 milhões de 

patentes. 

Fonte: Fulbright (2006). 

 

 Em suma, a construção de Infra-Estrutura para Inovação bem como do 

desenvolvimento de ferramentas para Inoestrutura de Fulbright (2006) se sustenta da obra 

original de Altshuller (1999) que se fundamenta por sua vez de uma metodologia para estudos 

de pesquisa e entendimento dos problemas que, uma vez resolvidos operacionalmente, são 

caracterizados como inovação. 

 Não é só Fulbright (2006) o único pensador que trouxe uma teoria sobre a 

característica da estrutura organizacional que estaria propensa a inovar. 

  Dougherty (1999) também o faz com grande robustez. Ela teoriza sobre a 

Organização que inova via três mudanças de perspectivas. A primeira mudança de perspectiva 

é construir a partir das atividades de inovação. A segunda mudança de perspectiva se trata em 

mudar o nível de análise. Aqui, Brown e Eisenhardt (1995) apud Dougherty (1999) 

mencionam que grande parte da literatura que aborda inovações, faz menção ao indivíduo ou 

as Organizações de alta tecnologia bem sucedidas (Kanter, 1983; Jelinek e Schoonhoven, 

1990 apud Dougherty, 1999). A terceira mudança é lidar com o fato de que organizações 

grandes e complexas têm dificuldades com as inovações (Hage, 1988 apud Dougherty, 1999). 
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  Ainda, Dougherty (1999) a fim de traduzir inovação de produto em termos da 

Organização, traz um enfoque das atividades subjacentes ao processo. Para tal, cita quatro 

conjuntos de atividades: 1. Conceitualização do produto como integrador de mercados; 2. 

Organização do processo como forma de materializar solução criativa de problemas; 3. 

Monitoramento de processos e 4. Desenvolvimento de comprometimento. 

  Sob outro panorama, existe na literatura dos estudos organizacionais poucas 

idéias a respeito dos problemas organizacionais da inovação. Isto, pois, para Dougherty 

(1999), a inovação não está ancorada em produto, exclusivamente. Reconsiderar as atividades 

como tensões, leva a uma nova perspectiva dos problemas da organização, entre outros, a 

inovação de produto. Assim:  

- amarrar mercado e tecnologia equilibra o externo e interno;  

- organizar para a solução de problemas equilibra o novo e o velho;  

- avaliar o processo equilibra a determinação com a emergência;  

- desenvolver um comprometimento com a inovação equilibra liberdade com 

responsabilidade.  

  Essas tensões não podem ser eliminadas, porque são inerentes às atividades e 

ajudam a energizar o processo de inovação. Essas tensões devem ser equilibradas por meio de 

toda a organização, porque as atividades de inovação estendem-se além de um projeto e estão 

ligadas a toda a organização. 

  Enfim, Dougherty (1999) coloca que organização inovadora é uma forma 

nova, um novo tipo de sistema social. 

  E como nessa seção o epicentro do debate é a estrutura organizacional, 

Donaldson (1999) adiciona a este debate a perspectiva de que esta se ajusta ao que há de 

contingente, que por sua vez se alinha ao meio ambiente. Adequação, enfim, é uma premissa 

subjacente, ou seja, Organizações buscam a adequação, ajustando suas estruturas a suas 

contingências, e isto leva à associação observada entre contingência e estrutura. Tanto que 

Hage (1965) apud Donaldson (1999) apresenta uma teoria desenvolvida relacionada às 

organizações em que as centralizadas e formalizadas obtinham alta eficiência, porém “baixos 

índices de inovação” enquanto as organizações descentralizadas e menos formalizadas eram 

menos eficientes, mas apresentavam “altos índices de inovação”. 

 Por fim, para um encerramento provisório desta seção, é importante que se 
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considere a visão de Thompson (1967) apud Donaldson (1999) o qual verificou que o 

ambiente molda diretamente a estrutura organizacional, com as diferentes partes dessa 

estrutura especializando-se para ir de encontro às exigências das diferentes partes daquele 

ambiente. 

 

1.3.5 Capacidades Dinâmicas: Os Dínamos da Inovação 

 Tidd, Bessant e Pavitt (2001) trazem dois elementos do ambiente da empresa 

que proporcionam maiores interferências na estratégia de inovação baseada em capacidades 

dinâmicas: a posição de mercado comparada com os concorrentes e o sistema nacional de 

inovação. Quanto ao sistema nacional de inovação, fortes indícios demonstram que, apesar de 

as empresas competirem no mercado global, elas são fortemente influenciadas em suas 

escolhas estratégicas pelas condições existentes em seus países de origem. Potencialidades, 

limitações tecnológicas e competências dos países refletem nas decisões estratégicas das 

empresas e interferem nas suas iniciativas inovadoras. Tidd, Bessant e Pavitt (2001) 

mencionam três fatores principais influenciadores da taxa e direção da inovação tecnológica: 

as pressões e incentivos ao mercado nacional que as empresas devem responder as 

competências em produção e pesquisa e as instituições de governança corporativa. 

  No que se refere às pressões e incentivos do mercado nacional, uma forte 

demanda local de determinados produtos gera oportunidades de inovação para empresas 

locais, assim como a rivalidade competitiva existente. Já as competências em produção e 

pesquisa são as reais capacitadoras para a realização de inovações. Nesta nuance existem 

distorções entre os países uma vez que os estudos comprovam que o nível das habilidades 

desenvolvidas é causa de importantes diferenças competitivas. Uma outra nuance importante 

se refere à questão do acesso fácil das competências em pesquisas desenvolvidas na região. 

Em função do conhecimento em pesquisa ser inicialmente tácito e pessoal, a linguagem e a 

distância são barreiras reais para a cooperação e a transferência de tecnologia. Enfim, 

geralmente as organizações preferem as universidades “locais”. 

  Quanto aos sistemas nacionais de governança corporativa, este influência a 

posição, ou melhor, como o desempenho das empresas inovadoras é recompensado.  

  Outro elemento descrito por Tidd, Bessant e Pavitt (2001) que se trata da 

questão dos sistemas nacionais de inovação é a aprendizagem de sistemas de inovação 



91 
 

externos ao país. 

  Os competidores também são influenciadores da inovação, segundo Tidd, 

Bessant e Pavitt (2001). As respostas são as alavancas da inovação (em linha genérica): 

  - Como são os concorrentes em termos de tamanho e composição? 

  - O quão eficiente são os concorrentes? 

  - Quanto se pode aprender com o conhecimento e experiências deles? 

  - Como manter vantagem inovadora sobre eles? 

 

  Com relação às empresas fornecedoras, as mudanças técnicas provêm dos 

fornecedores de equipamentos e de outros recursos de entrada de produção. Para Takahashi e 

Takahashi (2007), a principal tarefa da estratégia de inovação é utilizar tecnologias existentes 

para reforçar vantagens competitivas. Ainda, segundo o próprio, nas empresas de escala 

intensiva, a acumulação de conhecimento é gerada por meio do projeto, da construção e da 

operação de sofisticados sistemas de produção e produtos. As principais fontes de inovação 

são os departamentos internos de projeto e engenharia de produção, a experiência operacional 

dos funcionários e dos fornecedores especializados em equipamentos e componentes. As 

principais tarefas da estratégia de inovação são as inovações incrementais nos produtos e 

processos, e a difusão dos melhores métodos em projeto e produção pela empresa. 

  Takahashi e Takahashi (2007) acrescentam também que as empresas com base 

em ciência, cuja acumulação tecnológica é proveniente da pesquisa e desenvolvimento são 

muito dependentes de conhecimento, técnicas e habilidades de pesquisa acadêmica. Aqui, as 

principais tarefas da estratégia de inovação são a monitoria e exploração dos avanços da 

pesquisa para a inovação em produtos fundamentados em tecnologia inovada mediante 

mudanças tecnológicas e oportunidades de mercado. 

  O conhecimento, enfim, pode incrementar a análise das estratégias de inovação 

das empresas, auxiliando a responder as seguintes questões:  

  - Qual a origem das tecnologias da empresa? 

  - Como elas contribuem para a vantagem competitiva? 

  - Quais são as maiores tarefas da estratégia de inovação? 

  - Onde estão as oportunidades e ameaças, e como elas podem 
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acontecer? 

 

1.3.6 Processos para Construção e Gerenciamento da Capacidade Dinâmica: Inovação = 

Operacionalização da Criatividade? 

  Instam aqui nessa parte os constructos das competências e conhecimentos. Von 

Krogh, Ichijo & Nonaka (2000) entornam conhecimentos em termos de visão. Partindo do 

princípio da criação de um significado, as pessoas na Organização analisam o ambiente e 

desenvolvem interpretações comuns do que acontece com elas e com a organização. Von 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2000) colocam alguns critérios para uma boa visão de conhecimento: 

comprometimento com uma trajetória, fecundidade, especificação do estilo, foco na 

reestruturação do sistema de conhecimentos vigentes, foco na reestruturação atual das tarefas, 

comunicação de valores externos e comprometimento com o desenvolvimento da 

competitividade. 

  Objetivando a construção de uma visão de conhecimento, Von Krogh, Ichijo & 

Nonaka (2000) descrevem algumas ações gerenciais importantes, a saber: 

 - Identificar e reunir os participantes e organizar o processo; 

 - Construir entre os participantes a compreensão comum do que seja a visão do 

conhecimento com uma trajetória, fecundidade, estilo específico, foco na reestruturação do 

sistema de tarefas vigente, comunicação, valores e comprometimento com o desenvolvimento 

da competitividade; 

 - Elaborar e usar narrativas do futuro como plataformas para a criação da 

visão; 

 - Encarar como aprendizado o desenvolvimento da visão do conhecimento; 

  Já com relação à construção de competências e capacidades, Leonard-Barton 

(1992) enumera quatro atividades principais de aprendizado que geram o conhecimento 

necessário às suas operações presentes e futuras (Figura 16): 
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Figura 16: Atividades geradoras de conhecimento. 

Fonte: Leonard-Barton, 1992. 

 

  Enfim são elas: 

  - Solução criativa e compartilhada de problemas (para produzir os 

produtos do momento); 

  - Implementação e integração de novas técnicas e metodologias (para 

intensificar as operações internas); 

  - Experimentação formal e informal (para criar capacidades para o 

futuro); 

  - Incorporação de know-how de fontes externas à empresa. 

 

  A solução compartilhada de problemas proporciona oportunidades de 

criatividade crucial para a inovação em produtos e processos. Contudo, a criatividade é 

limitada por diversas causas, como as diferenças individuais advindas da especialização, do 

estilo cognitivo do treinamento e das preferências quanto a instrumentos e metodologias para 

solucionar problemas. 

  Leonard-Barton (1992) menciona que a organização inovativa deve criar um 

antídoto, a “abrasão criativa”. A “abrasão” utiliza estilos e conceitos de gerenciamento que 
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fazem com que as diferenças individuais passem a ter sinergia entre si. A implementação e a 

integração de novas técnicas e metodologias proporcionam vantagem competitiva 

dependendo de como é administrado o envolvimento do usuário. 

  Leonard-Barton (1992) ainda coloca as atividades experimentais e a utilização 

de protótipos como esforços impulsionadores do aprendizado organizacional principalmente 

no que confere às capacidades tecnológicas. 

  A importação de know how mesmo para as empresas com grande capacidade 

interna de pesquisa é necessária e importante, pois permite à empresa buscar conhecimento de 

fontes externas, por meio de fusões, licenciamento, joint ventures, entre outras, e desenvolver, 

aumentar ou até suplantar as capacidades tecnológicas. Entretanto, antes de começar a 

importação de conhecimento, a organização deve identificar primeiramente quais são as 

deficiências tecnológicas. 

  Enfim, as atividades geradoras de conhecimento propostas por Leonard-Barton 

(1992) proporcionam uma estrutura de mecanismos de aprendizagem que constroem as 

capacidades, ou seja, mecanismos de capacidade dinâmica no contexto de inovação em 

produtos.  

  Hamel (1994) traz outra perspectiva em termos de gestão de competências 

essenciais. São as componentes: seleção, construção, decomposição e proteção das 

competências essenciais. 

  Nesta linha, a primeira tarefa é produzir um inventário de competências 

essenciais com a seleção daquelas que serão construídas no futuro. Esse inventário trata de 

identificar quais são as classes de beneficiários ao cliente que a empresa gostaria de controlar. 

Deve conter, portanto, o cálculo da importância de um benefício particular para os clientes e 

depois sua viabilidade técnica. Já com relação à construção de competências é necessária a 

acumulação e integração de conhecimentos que a empresa possui e que não possui. Hamel 

(1994) ainda menciona a questão da construção de competências essenciais de uma forma 

mais econômica e mais rápida do que os concorrentes. Uma forma de reduzir os custos é 

tomar emprestadas habilidades e tecnologias de outras empresas por meio de pequenas 

aquisições, licenças, joint ventures, etc. Chegando à perspectiva da decomposição, Hamel 

(1994) cita que é de sumária importância o foco na alavancagem de competências nos 

negócios existentes bem como aos novos mercados. Para tal, Hamel (1994) expõe sua 

“equação de igualdade”: quantidade de competências essenciais da organização é igual à 
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capacidade de recompor as competências em novas oportunidades. Essa mencionada 

capacidade é a Capacidade Dinâmica. 

  Por fim, proteção no tocante ao constructo de Hamel (1994) relacionado às 

competências essenciais, se refere ao “desgaste”, ou seja, não há uma modelagem ou 

posicionamento em que se consiga promover proteção das competências essenciais. 
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CAPÍTULO II 

2 MÉTRICAS DE INOVAÇÃO 

 Nesta seção, estão contornados especificamente os constructos mais delineados 

em termos da quantificação da inovação. As metodologias, modelagens e substratos teóricos 

foram capturados em função de pesquisas exploratórias em sítios de artigos internacionais. 

Tais referências foram evocadas pelo pesquisador em função da representação que cada sítio 

de informação tem para a comunidade. 

 Instam alguns deles: Social Science Research Network11, JSTOR12, Journal of 

Strategic Studies13, The Innovation Journal14 e International Journal of Innovation 

Science15. 

 

2.1 Surveys de Inovação: Gênese e Evolução Metodológica 

 As agências governamentais, organizações multilaterais e instituições 

produtoras de informações têm mobilizado grandes esforços no sentido de construir 

metodologias capazes em quantificar a nova dinâmica e a natureza da mudança tecnológica 

nas economias dominantes. Além da valorização das informações sobre Ciência, Tecnologia e 

Inovação para o planejamento público e o refinamento dos instrumentos de gestão para o 

desenvolvimento, tem se tornado intenso o debate sobre a criação de novos indicadores que 

quantifiquem a produção do conhecimento, a participação das indústrias e dos serviços de alta 

tecnologia na economia e a alta sinergia dos processos de inovação e capacitação tecnológica 

das nações. 

  As evidências sinalizam que as economias contemporâneas são cada vez mais 

baseadas no conhecimento e no aprendizado proporcionado pela interação social. 

 Historicamente, os surveys de inovação instam da década de 50 através das 

                                                 
 
11 Site: http://papers.ssrn.com; acessado em 20/01/2009. 
12 Site: http://www.jstor.org/; acessado em 20/02/2009. 
13 Site: http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713636064; acessado em 20/01/2009. 
14 Site: http://www.innovation.cc/; acessado em 20/01/2009. 
15 Site: http://www.multi-science.co.uk/ijis.htm; acessado em 20/01/2009. 
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primeiras iniciativas para a quantificação dos inputs, (insumos), ou seja, a investigação das 

variáveis relacionadas às atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, entendidas como uma 

proxy dos esforços de inovação tecnológica. Esta agenda de pesquisa foi orientada pela noção 

de um movimento linear no processo de inovação entendido como produto de um modelo 

lógico seqüencial expresso nas seguintes fases: invenção-inovação-difusão (Bernardes, 2003). 

 O referencial teórico do processo de inovação sustentava-se no modelo linear, 

cuja cadeia seqüencial de atividades seria a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, o 

desenvolvimento experimental, a produção, o mercado e o marketing. De acordo com Kline e 

Rosemberg (1986), a inovação ocorreria a partir de uma seqüência linear de causas e efeitos, 

na qual o desenvolvimento da pesquisa básica desencadeia outras etapas para geração da 

inovação. Nesse modelo, essas etapas são distintas e isoladas, pressupondo uma divisão 

institucional e uma separação entre os atores institucionais. Esse modelo, que vigorou como 

compreensão do processo de inovação nas décadas de 50 e 60, influenciou instituições na 

definição de políticas públicas e corporativas de pesquisa e desenvolvimento. 

 

 Em 1963, a OECD – Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico, editou o Manual Frascati escrito por especialistas da comunidade européia e da 

divisão de análise econômica e estatística desta organização, favorecendo a origem de uma 

família de manuais metodológicos para quantificação das atividades de inovação tecnológica, 

com o objetivo de sistematizar e harmonizar a construção de séries estatísticas intertemporais 

e internacionalmente comparativas. Os surveys de inovação acompanharam o ciclo evolutivo 

das transformações econômicas, tecnológicas e sociais, alterando-se ao longo do tempo seus 

conceitos, metodologias e instrumentos de captação destes fenômenos, mas seguindo as 

recomendações de preservação da comparabilidade internacional destas informações. Nesse 

aspecto, os manuais metodológicos foram as principais referências para a harmonização 

destas pesquisas, vide Tabela 6. Os primeiros surveys realizados na década de 60 para 

elaboração de indicadores de Ciência e Tecnologia tinham como referência o Manual Frascati 

e objetivou, a partir de pesquisas estatísticas, a construção de indicadores de intensidade de 

Pesquisa e Desenvolvimento, (número de pessoas alocadas e gastos), privilegiando ainda 

informações sobre o desenvolvimento experimental, entre outros. Adquire “status 

paradigmático”, neste período, a experiência da National Science Foundation16, localizada 

                                                 
 
16Informações sobre a história e o acesso ao banco de indicadores organizados por esta instituição podem ser 
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nos EUA. Esta se consolidou como a instituição de pesquisa pioneira na produção de 

indicadores sobre gastos e pessoal alocado em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento. 

 

Tabela 6: Ensaios Metodológicos de Quantificação de Indicadores de Ciência, Tecnologia e 

Inovação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bernardes (2003). 

 

 Nas décadas de 70 e 80 foram introduzidos os indicadores de balanço de 

pagamentos tecnológico – os indicadores de output, (resultados), como os de produções 

científicas (bibliometrias) e tecnológicas (patentes). Os indicadores bibliométricos consistem 

nas informações sobre os artigos publicados nas revistas indexadas pelo Institute for Scientific 

Information – ISI, com sede nos EUA. 

 As patentes formam até hoje o principal indicador de produção tecnológica nos 

países centrais, (América do Norte, Europa e Ásia), e o número delas é uma medida que 
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auxilia a avaliação da capacidade de inovação. Entre as atividades de patentes, a modalidade 

mais relevante para indicar o surgimento de novas tecnologias é aquela concedida para o 

privilégio de invenção, ou seja, a propriedade intelectual. 

 Com o objetivo de quantificar a participação das atividades baseadas em 

conhecimento na geração de riqueza nos países industrializados, desenvolveu-se neste período 

a primeira proposta da OECD para a classificação de produtos industriais segundo 

agrupamento setorial em que se privilegia a intensidade tecnológica. 

 No final da década de 80 e mais intensamente na de 90, a partir da ação 

conjunta das agências produtoras de estatísticas internacionais, inicia-se uma nova etapa das 

pesquisas estatísticas de inovação com a revisão da metodologia através da incorporação e 

ampliação de conceitos, não os restringindo às atividades de Pesquisa e Desenvolvimento. O 

processo de inovação e aprendizado tecnológico, resultado de uma abundante e complexa 

interatividade entre os diversos atores, (instituições, empresas fornecedoras, empresas 

consumidoras e agências de fomentos), que formam o sistema de Ciência, Tecnologia e 

Inovação tem favorecido à promoção de evoluções tecnológicas sistêmicas e não-lineares 

(vide Tabela 7).  
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Tabela 7: Evolução dos indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

Fonte: Archibugi, Sirilli (2000). 

 

 Consoante aspecto, exigiu-se o aperfeiçoamento metodológico quanto à novos 

indicadores que viessem a dimensionar os “novos” fenômenos relacionados às economias de 

aprendizado (Lundvall, 1992). Esta nova agenda de pesquisas passou a interpretar a inovação 

não mais como um resultado absoluto e restrito às rotinas de Pesquisa e Desenvolvimento, 

mas como um fenômeno oriundo dos processos de aprendizagem e, por isso, dependente de 

outras esferas produtivas e institucionais. 

  Assim, tornaram-se imperativas a elaboração e a captação de indicadores de 

difusão de novos equipamentos, de recursos humanos, do uso de novas tecnologias de 

informação e comunicação, da adoção e adaptação de novos processos e das formas de 

interação entre as empresas, usuários e instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 A noção de que os processos de capacitação e difusão tecnológica na economia 

constituem fundamentos para o desenvolvimento econômico e social o que implicou na 
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criação de dois novos indicadores: o TAI – Technology Achievement Index e, mais 

recentemente, o ArCo – Capacitação Tecnológica para o Desenvolvimento17. Ambos visam 

construir indicadores de inovação e capacitação tecnológica para países desenvolvidos e em 

desenvolvimento a partir de algumas dimensões: criação, difusão e adoção de novas 

tecnologias; difusão das tecnologias existentes, que constituem base para a introdução de 

novas; idade das redes de tecnologia de informação; construção da habilidade dos recursos 

humanos para a geração e uso de tecnologia; e infra-estrutura tecnológica. 

 Sob consenso entre os especialistas, o setor de serviços tem representado cada 

vez mais um elo crítico no processo de integração econômica setorial, principalmente pela 

geração de emprego e renda, assim como pela crescente influência das atividades tecnológicas 

no fomento do progresso e criação da riqueza social. Dessa forma, nas economias industriais 

avançadas, iniciaram-se esforços por parte das agências produtoras de estatísticas na 

implementação de surveys de inovação.  

 A aplicação dos surveys ou da construção dos indicadores de inovação pode ser 

elaborada a partir de duas abordagens de quantificação: o objeto econômico, no caso do 

resultado ou produto da inovação; e o sujeito econômico, no caso da inovação na empresa. 

 Em relação à abordagem baseada no objeto, insta: A construção de indicadores 

objetiva a mensuração por meio da contagem e a análise dos resultados da inovação. A maior 

parte dos surveys realizados foi ocasional e, por isso, apresentando algumas desvantagens 

para exercícios de comparações internacionais. Neste grupo incluem-se as estatísticas de 

Pesquisa e Desenvolvimento, as informações sobre patentes, indicadores bibliométricos, 

informações sobre os fluxos comerciais de produtos de alta tecnologia, balanço de pagamento 

tecnológico e indicadores de recursos humanos de alta qualificação. A principal crítica a este 

tipo de abordagem reside no argumento de que a captação destas informações limita-se apenas 

às inovações bem sucedidas, não comparando as empresas inovadoras e as não-inovadoras 

(Archibugi e Sirilli, 2000, p.9). 

 Já a abordagem baseada no sujeito, insta: Tendo como o foco a empresa, (o 

sujeito), os instrumentos de coleta são estruturados com a finalidade de investigar questões 

quantitativas e qualitativas sobre as atividades de inovação, abrangendo as empresas 

inovadoras e as não inovadoras. Desde 1970, estes surveys apresentaram periodicidade 

ocasional e irregular, e as iniciativas foram financiadas por instituições acadêmicas de 
                                                 
 
17Para as formulações dos cálculos de TAI e ArCo, ver: Desai et al. (2003) e Archibugi e Coco (2003) 
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pesquisa. Somente na década de 80, a partir das iniciativas da OECD, é que foram 

estabelecidos três vetores de organização para a consecução permanente destes surveys: 

periodicidade regular; padronização da metodologia estatística; e padronização dos 

questionários. 

 Nos anos 90, a implementação de pesquisas de inovação com este tipo de 

abordagem tem prevalecido em larga escala na Europa e nos países não europeus, após a 

publicação do Manual de Oslo e aplicação dos três Community Innovation Surveys (CIS). 

Alguns dos fatores que favoreceram a consecução dos CIS's e deste tipo de abordagem são à 

alta potencialidade de comparação internacional das estatísticas, a organização de séries 

temporais e uma investigação mais ampla e representativa dos processos de surgimento da 

inovação e do aprendizado tecnológico. 

 As iniciativas para quantificar a natureza da mudança tecnológica conduziram 

ao longo dos anos 80, ao desenvolvimento de pesquisas baseadas no tipo de abordagem que 

privilegia os sujeitos (as empresas), buscando identificar qualitativa e quantitativamente suas 

atividades tecnológicas. Em particular, os surveys de inovação, como são denominadas estas 

pesquisas, cuja metodologia de coleta e análise está sistematizada no Manual de Oslo18 

investiga os setores industriais e de serviço.  

 É neste contexto que foi desenvolvido pela OECD, em conjunto com a 

Eurostat (Comunidade européia) e o European Innovations Monitoring System, o Manual de 

Oslo em 1992, (revisado posteriormente em 1996). Seu o objetivo foi harmonizar a coleta e as 

análises de surveys de inovação na Europa, com base no principal sujeito do processo 

inovativo: as empresas. Com apoio da Eurostat (Statistical Office of the European 

Communities), foram revisados os conceitos de inovação tecnológica e sua metodologia de 

quantificação. As revisões do Manual de Oslo foram operadas, sobretudo, após a avaliação 

das experiências de implementação dos surveys na Europa, em 1993 (CIS-I), 1998 (CIS-II) e 

2001 (CIS - III) (Costa, 2003, p.77). 

 A proposta do Manual de Oslo é “indexar” os desempenhos de inovação das 

empresas ou dos setores através da taxa de inovação; ou seja, através da medida de 

                                                 
 
18A primeira versão do Manual de Oslo foi publicada em 1992, seguida por uma segunda versão em 1996, após 
revisões e inclusão do setor de serviços. O Manual de Oslo traz definições e orientações metodológicas para a 
coleta e a análise de informações, recomendando seis áreas prioritárias para investigação: estratégia corporativa; 
papel da difusão; fontes de informação e obstáculos para inovação; insumos para inovação; o papel das políticas 
públicas na inovação industrial; e resultados e impactos da inovação (Ver: 
<http://www.oecd.org/pdf/M00018000/M00018312.pdf>) 
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participação percentual das empresas inovadoras, seja em número de empresas, seja em valor 

para quem consome, em relação ao setor atuante. Portanto, a taxa de inovação, em períodos 

selecionados, propõe-se quantificar a participação das empresas que introduziram produtos 

e/ou processos tecnológicos novos ou substancialmente modificados, no total das empresas. A 

adoção do Manual de Oslo em surveys de inovação em países em desenvolvimento tem 

motivado dúvidas quanto à sinergia de metodologias desenvolvidas em economias evoluídas e 

aplicadas em países em desenvolvimento que apresentam um padrão diferenciado de mudança 

tecnológica. Na ótica destes questionamentos, a Ricyt - Red Iberoamericana / Interamericana 

de Indicadores de Ciência e Tecnologia desenvolveu o Manual de Bogotá (Jaramillo et al., 

2000), resultado do esforço conjunto de pesquisadores latino-americanos para contornar 

dificuldades da adoção do Manual de Oslo em pesquisas de inovação na América Latina. 

Como destaca Costa (2003, p.89), apesar dos esforços, muitas das críticas ao Manual de Oslo 

não foram superadas pelo Manual de Bogotá, que acabou por não alcançar uma unanimidade 

entre os especialistas enquanto status referencial de um manual metodológico de inovação 

para a América Latina19. 

 No Brasil, a literatura econômica acumulou considerável estoque de 

conhecimento empírico, baseado em estudos setoriais e em estudos de caso de empresas20, 

mas foram poucas as iniciativas de estudos analíticos para a compreensão da natureza da 

inovação, difusão tecnológica e de seus impactos, sob uma perspectiva transversal e 

intersetorial na economia. 

 A Anpei - Associação Nacional de Desenvolvimento das Empresas Industriais 

desenvolveu no Brasil, a partir de 1992, uma pesquisa pioneira inspirada na experiência da 

National Science Foundation, uma base de indicadores empresariais de Pesquisa e 

Desenvolvimento. Constituída a partir de um painel com cerca de 365 empresas, esta base 

reúne informações sobre engenharia não rotineira e Pesquisa e Desenvolvimento. A pesquisa, 

desde o início, contou com o apoio do governo federal através do Programa de Apoio à 

Capacitação Tecnológica da Indústria - Pacti e de agências como o Finep e o Sebrae. Salienta-

se que a pesquisa da Anpei não se enquadra nos padrões dos surveys de inovação da OECD, 

                                                 
 
19Uma especificidade dos sistemas de aprendizados do continente que não foi explicitamente considerada nesta 
versão latino-americana do Manual de Oslo é a presença considerável de multinacionais estrangeiras como 
agentes importantes do processo de mudança tecnológica e de captação de recursos para inovação nestes 
sistemas. Outra especificidade do Manual de Bogotá refere-se à inclusão da mudança organizacional no conceito 
de inovação tecnológica. Ver Costa (2003, p.78). 
20Uma das iniciativas mais significativas nesta área, entre outras, foi o estudo conduzido por Coutinho e Ferraz 
(1994). 
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sendo um estudo com foco em pesquisa e desenvolvimento das empresas. 

 Um “a parte” sobre a citação / justificativa da Anpei, instam alguns fatores 

pelos quais não será utilizado surveys como o Frascati, Manual de Oslo, Manual de Bogotá, 

entre outros, nesta pesquisa: 

 - O modelo de Mapas Estratégicos de Kaplan e Norton (2004) é mais robusto, 

estruturado e atual em termos de associação dos resultados da inovação frente às perspectivas 

de dínamos de inovação. Isto pois: 

  * No modelo existe um denso foco nos processos de inovação que estão 

fortemente associados às perspectivas Aprendizado e Crescimento e Processos Internos, (nas 

dimensões das alavancas) e Clientes e Resultados, (nas dimensões dos resultados); 

 - A utilização dos Mapas Estratégicos (Kaplan e Norton, 2004) para analisar o 

teor inovativo das organizações favorece explicitamente a apresentação ou não da sinergia 

entre estratégia e inovação como se fosse um corpo único o que, nos surveys ora delineados 

inexiste esse rigor de obrigatoriedade. 

 

 De acordo com a Pesquisa da Atividade Econômica Paulista - Paep, os 

indicadores setoriais de inovação tecnológica foram construídos a partir de cinco 

perspectivas: 

 - esforço de inovação: focado nos setores indústria e serviços; foram medidos 

através de um conjunto de informações fundamentadas em duas variáveis presentes no 

questionário - 1. algum tipo de inovação tecnológica na empresa, seja de produto, seja de 

processo; 2. se a empresa, nesse período, desenvolveu atividades de pesquisa e 

desenvolvimento; 

 - difusão de novas tecnologias: medida por meio de um conjunto de variáveis 

intersetoriais que investigaram a amplitude da utilização de equipamentos de automação, da 

utilização de técnicas de controle de qualidade e produtividade e da utilização de 

computadores; uso de técnicas de produtividade e qualidade (just in time, engenharia 

simultânea, uso de mini-fábricas, etc); uso de equipamentos de automação de processos; uso 

de computadores; uso de redes de informação corporativa aplicadas à engenharia de projeto e 

produção; 

 - uso da tecnologia: entendido como estilos de gestão, complementar ao 
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processo de difusão da inovação tecnológica. As variáveis escolhidas para esta característica 

foram: se os computadores das empresas estavam ligados em rede, configurando um sistema 

de troca de dados internos à empresa; uso de sistemas de troca e consulta eletrônica de dados 

com o ambiente externo da empresa; 

 - origem e fontes das novas tecnologias: nacionalidade do capital controlador; 

origem do agente que desenvolveu a inovação; nacionalidade do agente que realizou acordos 

de cooperação para o desenvolvimento da inovação; fontes de informação para as atividades 

de inovação tecnológica; 

 - impactos da tecnologia: participação na receita dos novos produtos; 

informações sobre patentes; indicadores de produtividade; 

 

 Consolida-se esta seção em termos de gênese mencionando a Paep enquanto 

iniciativa pioneira no cenário de produção estatística brasileira como entidade que pesquisou 

um universo representativo de mais de 40.000 empresas industriais no Estado de São Paulo, 

incluindo no questionário um capítulo composto por nove questões dedicadas às atividades 

inovadoras e rotinas de Pesquisa e Desenvolvimento destas empresas. A metodologia utilizada 

para o survey de inovação na Paep foi a mesma recomendada pelo Manual de Oslo, tendo 

como parâmetro o questionário da CIS-I, assegurando assim, comparabilidade dos indicadores 

com outros surveys de inovação. As questões mais semelhantes ao CIS-I referiam-se a: 

   - adoção ou não de, pelo menos, uma inovação tecnológica pela 

empresa, de produto e/ou de processo; classificação da importância dos motivos da adoção de 

inovações; indicação pela empresa do percentual das vendas decorrente de novos produtos; 

  - dispêndios e número de funcionários empregados em atividades de 

Pesquisa e Desenvolvimento, com a discriminação do subconjunto de empregados em 

Pesquisa e Desenvolvimento com curso universitário completo. 
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2.2 Graus de Inovação 

 Higgins (1995) especifica três níveis de inovações, podendo ser melhorias 

contínuas e de ordem incremental, melhorias significativas, onde se desenvolvem novos 

produtos a partir daqueles já existentes e inovações radicais (big bang innovations); inovações 

estas que transformam fundamentalmente a forma como os produtos ou serviços são 

percebidos e ou apropriados no consumo.  

  Tidd et al. (1997) complementam esta definição descrevendo as inovações 

radicais enquanto àquelas que modificam, inteiramente, as tecnologias já existentes no 

mercado para prover produtos e serviços ao consumidor e as regras básicas de consumo. Os 

autores alertam, no entanto, que o grau de inovação está intimamente relacionado à percepção 

de seu usuário final, podendo, conseqüentemente, sofrer variadas interpretações à luz da ótica 

do cliente. 

 Uma classificação muito conhecido é a que enfatiza o grau de novidade envolvido 

nas inovações, a qual localiza numa das extremidades de uma linha contínua, as inovações do tipo 

radical, consideradas aquelas que criam novas indústrias, e no outro extremo, as inovações 

incrementais ou melhorias, que são as “pequenas” novidades acrescentadas em produtos ou 

processos já conhecidos. As inovações incrementais decorrem de atividades rotineiras de 

produção e comercialização, para as quais não são alocados recursos específicos (Barbieri e 

Álvares, 2003; Longo, 2004). Gundling (2000, apud Barbieri, 2003), subdivide as inovações em:  

  - Inovações do tipo A, são as radicais ao extremo que extrapolam as 

necessidades do consumidor, dando origem à criação de uma nova empresa; 

  - Inovações do tipo B são as radicais que mudam a base da competição na 

indústria existente; originam-se em pesquisas de laboratório, antes de analisar a necessidade do 

consumidor; 

  - Inovações do tipo C são as inovações estritamente alinhadas com as 

necessidades do consumidor, em geral são extensões de linhas de produtos existentes, 

ampliando a linha de produtos para os atuais consumidores, por meio de alterações na 

tecnologia e no processo. Ainda segundo Gundling, (2000, apud Barbieri, 2003), um processo 

de inovação radical que traz importantes novidades tecnológicas, normalmente requer outras 

inovações que são desenvolvidas durante o seu processo de implementação. 
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  Garcia e Calantone (2002) trazem as perspectivas das inovações radicais como 

àquelas que reformulam o comportamento e a estrutura vigente de um dado mercado, 

associadas a produtos e ou processos originais em seu estágio inicial de adoção e difusão, e as 

inovações incrementais como pequenas melhorias de processo e/ou produto sobre uma base já 

existente.  

  Convém comentar que embora estas inovações incrementais não alterem a 

estrutura e o comportamento vigente no mercado, muitas vezes, constituem inovações radicais 

do ponto de vista da empresa, ao constituírem a incorporação de uma nova base tecnológica. 

 Neste trecho, por fim, o Manual de Oslo conceitua graus de inovação sob a 

perspectiva da introdução no mercado de um produto, (bem ou serviço), novo ou 

significatimentamente melhorado, ou à introdução, por parte da empresa, de processos novos 

ou significativamente melhorados. A inovação pode ser baseada em novos desenvolvimentos 

tecnológicos, em novas combinações de tecnologias existentes, ou na utilização de outro tipo 

de conhecimento adquirido pela empresa. A metodologia Manual de Oslo faz uma distinção 

entre inovação de produto e de processo.  

 A inovação de produto corresponde à introdução no mercado de um produto, 

(bem ou serviço), novo ou significativamente melhorado relativamente às suas características 

fundamentais, às suas especificações técnicas, ao software ou outros componentes imateriais 

incorporados, às utilizações para que fosse concebido, ou à facilidade de utilização. A 

inovação tem que ser nova para a empresa, mas não necessariamente nova para o mercado 

servido pela empresa. A inovação pode ter sido desenvolvida tanto pela empresa como fora 

dela.  

 A inovação em processo corresponde à adoção de métodos de produção novos 

ou significativamente melhorados, assim como de meios novos ou significativamente 

melhorados de fornecimento de serviços e de distribuição de produtos. O resultado da 

inovação de processo terá que ter um impacto significativo na produção, na qualidade dos 

produtos (bens ou serviços) ou nos custos de produção e de distribuição. A inovação tem que 

ser nova para a empresa, mas não necessariamente nova para o mercado servido pela empresa. 

O Manual cita inúmeros exemplos de inovação tecnológica associada à produto, à processo e 

o mais interessante, o que não é inovação tecnológica a saber: melhorias em produtos com o 

propósito de torná-los mais atrativos aos consumidores sem mudança em suas características 

tecnológicas, como as inovações estéticas ou de estilo (como mudança de cor, alterações 
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superficiais, um novo corte de tecido, etc), muito comuns nas indústrias têxteis ou de 

vestuário e calçados, entre outras - nestes segmentos, deve ser considerada inovação 

tecnológica a aplicação ou desenvolvimento de um novo tecido (fibra), que implique pesquisa 

e desenvolvimento de um novo material; pequenas mudanças tecnológicas (melhorias não 

substanciais) de produtos e processos, modificações que não apresentam grande novidade, 

mudanças puramente organizacionais; modificações de produtos e processos cuja novidade 

não diz respeito às características objetivas de uso ou desempenho dos produtos, ou da 

maneira pela qual eles são produzidos ou distribuídos, mas antes às suas qualidades estéticas 

ou subjetivas. A implementação das normas ISO 9000 só deve ser considerada uma inovação 

tecnológica se a sua introdução implicou o desenvolvimento de uma nova tecnologia ou gerou 

um avanço tecnológico significativo em produto ou processo.  

 Todo esse entorno descritivo está sumarizado na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Tipos e Graus de Novidade.  

 

Fonte: Manual de Oslo (1997). 

(1) Pode ser geograficamente nova para o país ou região. 

 

2.3 Inovações Intervalar – Do Incremental ao Radical 

 Ettlie, Bridges e O'Keefe (1984) mencionam a relação entre o tamanho da 

organização e o tamanho do impacto da inovação. Citam a perspectiva das pequenas 
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organizações que, na média, desenvolvem inovações de impacto proporcionalmente ao seu 

tamanho quando comparada às grandes.  

 Principalmente aqui, para se ter mais precisão na configuração de um 

framework de métricas de inovação, é sim necessário ter a menção dos principais e mais 

evidentes tipos de inovação. 

 Partindo dessa consideração, Duchesneau et. al. (1979) declaram uma grande 

relevância na incorporação tecnológica no grau e tipologia de inovação. Se a tecnologia é 

nova para quem adere e nova para um agrupamento organizacional ou se esta requer 

processos para “desova” de produtos ou serviços com vistas à mudança, talvez a magnitude 

ou o custo de mudança requerido pela organização seja suficiente para varrer a designação de 

raro e radical, como oposto para a inovação incremental (Daft e Becker, 1978). 

 Ettlie, Bridges e O'Keefe (1984) em seu artigo, apresentam um framework 

conceitual em que a organização influencia a tecnologia e a política de mercado e que então 

influencia adoção de inovação e introdução de novos produtos. Delinearam, também, aspectos 

como a adoção da inovação radical, especialmente em se tratando de processos tecnológicos 

para ser influenciado pelo tamanho da organização e estratégia de mercado. 

 No framework de Ettlie, Bridges e O'Keefe (1984), foram desconsiderados o 

efeito do tempo. Em contrapartida, foi considerada uma grande valorização na diversidade de 

estratégias organizacionais como tipos de estruturas que influenciam certamente condições 

pré-inovação na organização e que por sua vez conduz à incrementabilidade ou radicalidade 

além de extensões na introdução de novos produtos. Por eles, existe sim uma grande diferença 

entre essas duas inovações e os elementos que mais reforçam dissociações são: Estratégia e 

Estrutura. 

 A representação das quatro categorias de variáveis para o processo de inovação 

incremental e radical está sumarizada na Tabela 9. 
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Tabela 9: Modelo Conceitual de Inovação Radical versus Incremental nas Organizações. 

 

 

Fonte: Ettlie, Bridges e O'Keefe, 1984. 

 

 Ettlie, Bridges e O'Keefe (1984) lançam algumas proposições:  

Estratégia – Estrutura: Para adoção de inovação radical é proposto que exista forte conexão 

entre ordenação de estrutura especial e uma agressiva política tecnológica. Define-se por 

política tecnológica agressiva nuance como estratégia de amplo alcance para inovação 

tecnológica. Uma política tecnológica agressiva tem sido utilizada para aumentar a taxa de 

adoção do processo radical e promover a concentração de especialistas técnicos, que no 

entorno, aumenta a adoção do processo de inovação. (Duchesneau et. al., 1979; Ettlie e 

Bridges, 1982). Sugere-se, então, que a concentração de especialistas técnicos tende a 

promover a inovação incremental em contraponto à inibição de inovação radical, 

especialmente durante crises na organização. Isto, pois o tipo de esforço inovativo tende a ser 

institucionalizado num esquema de organização “orgânica”, mas não é permitido que experts 

guie via política agressiva. 

 

Tamanho: Alguns estudos captaram o seguinte comportamento: pequenas firmas são mais 

inovadoras (Globerman, 1975; Rothwell et. al., 1976), enquanto que outros (Moch e Morse, 

1977; Kimberly e Evanisko, 1981) perceberam que tamanho da organização estará 

diretamente relacionado à inovação. É possível que o grau de “radicalidade” da inovação 

possa moderar esse relacionamento. Rothwell et. al. (1976) qualifica seus resultados por dizer 

que quando um investimento de grande capital é requerido para ser inovador, não é a pequena 

e média empresa que são inovadoras. Por outro lado, o aumento aparente faz causar adaptação 

da estrutura que poderia ter conseqüências inovadoras (Moch e Morse, 1977; Zaltman et.al. 

1973). Aqui, cabe um parecer de Klein (1998) em que atesta que freqüentemente empresas 

�123425674��3648794:7;84<�
=��4>48?;

�123@2@34��3648794:7;84< �;8A7BC=1��35��8;D4BE; �8;D4BC=1�A=�	4FA4

�4>G=E;�=>�78;D4BE; �3;:=11;�A=�4A;BE;�34A7:4<

�;863@H8:74�2=:8;<I67:4�
D=31@1�;3648794:7;84<

�A;BE;�A=�G4:;2=�34A7:4<

�7D=317J7:4BE; �;>G<=K7A4A=
�A;BE;�A=�G3;:=11;�
78:3=>=824<

�4>48?;�A4��3648794BE; �;3>4<794BE;
�823;A@BE;�A=�8;D;1�
G3;A@2;1�=�1=3D7B;1

�123425674�A=�:3=1:7>=82;�
A=�>=3:4A;�A;>784A;

�=8234<794BE;

�3;:=11;�A=��8;D4BE;�
�8:3=>=824<

�;A=<;��;8:=72@4<�A=��8;D4BE;��4A7:4<�D1��8:3=>=824<�841��3648794BC=1�;A=<;��;8:=72@4<�A=��8;D4BE;��4A7:4<�D1��8:3=>=824<�841��3648794BC=1�;A=<;��;8:=72@4<�A=��8;D4BE;��4A7:4<�D1��8:3=>=824<�841��3648794BC=1�;A=<;��;8:=72@4<�A=��8;D4BE;��4A7:4<�D1��8:3=>=824<�841��3648794BC=1

�3;:=11;�A=��8;D4BE;�
�4A7:4<

�;<F27:4�2=:8;<I67:4
�;8:=8234BE;�25:87:4�A=�
=1G=:74<71241



111 
 

menores conseguem obter fatias de mercado das empresas maiores por meio da inovação, pois 

é o capital intelectual destas empresas, (conhecimento, experiência, nível de especialização e 

gestão dos intangíveis), que determina sempre mais suas posições competitivas. 

Conseqüentemente, a necessidade de estabelecer e consolidar parcerias para obter recursos, 

(capital humano e estrutural), é um elemento estratégico para a capacidade de inovar das 

pequenas e médias empresas. Outros fatores restritivos à capacidade de inovação nas 

pequenas e medias empresas referem-se à dificuldade de seleção e retenção de talentos que 

tenham conhecimentos estratégicos ao negócio, sendo que o capital humano, de fato, é um 

ativo para o negócio (Stewart, 1997) que se encontra, em muitos casos, concentrado nos 

gestores da alta administração ou fundadores da empresa, caracterizando assim, uma 

necessidade premente de disseminar este conhecimento aos outros colaboradores para a 

sustentação do negócio. Carvalho et. al. (2000, apud Piovezan, In: Gestão do Conhecimento 

em Pequenas e Médias Empresas, 2003) citam que as principais dificuldades das pequenas e 

médias empresas de base tecnológica estão nos quesitos financiamento, comercialização e na 

necessidade de treinamento em ferramentas gerenciais. 

 Outro grande constructo sobre a relação entre tamanho de empresa e inovação 

é descrito na seguinte perspectiva: A relação entre tamanho da firma, estrutura de mercado e 

inovação é objeto de contínua controvérsia na literatura econômica. Em sua resenha sobre esta 

questão, Williamson (1983) contrapõe a posição de Galbraith, (que formula explicitamente a 

hipótese de que a grande firma é mais inovadora), à posição de Arrow, (para o qual a pequena 

firma em concorrência perfeita teria maiores incentivos para inovar). Sua conclusão é que, em 

termos de atividade inovadora, há virtudes e problemas relacionados tanto às pequenas firmas 

como às grandes firmas. Mais recentemente, Rothwell e Dodgson (1994) discutem e 

sublinham as vantagens das pequenas firmas quanto à capacidade de assumir riscos, rapidez 

de aprendizado, potencial de crescimento por meio da ocupação de nichos, etc, e as grandes 

firmas quanto a economias de escala e escopo em P&D, potencial para distribuir riscos, 

capacidade de financiamento, experiência no controle de processos complexos, etc, na tarefa 

de empreenderem atividades inovadoras. Já a abrangente resenha de Cohen e Levin (1989, 

p.1069) assinala como inconclusiva a relação entre tamanho da firma e inovação. Cohen e 

Levin (1989) explicam que para tal disparidade estaria a importância de características 

específicas de setores industriais e das próprias firmas.  

�
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Estratégia de Crescimento e Inovação: Esta nuance entorna num link entre estratégia de 

crescimento de mercado dominado e inovação incremental. A literatura sugere que a inovação 

estimulada pelo mercado tende a ser incremental (Tauber, 1974). Em organizações bem 

coordenadas, existirão pressões para “capitalizar” desenvolvimentos tecnológicos no 

ambiente de mercado; assim a diversificação se apronta para ser a ferramenta enquanto modo 

de manter e justificar alta pesquisa e desenvolvimento (Ettlie et. al., 1984). 

 

Condições Pré-inovação: A primeira condição pré-inovação fundamentada de uma política 

tecnológica agressiva e concentração de especialistas é a presença de um campeão de 

inovação. A segunda variável selecionada como condição pré - inovação é o grau de 

adequação entre a inovação particular e a inovação baseada na organização. Esta variável é 

chamada congruência tecnologia – organização. Alguns números de atributos são candidatos 

para ser empiricamente agrupados por esta variável (Zaltman et. al. 1973). Em se tratando de 

inovação radical, Hage (1980, p.190) elaborou uma argumentação teórica para inclusão de 

dois atributos (compatibilidade e vantagem percebida relativa) consistentemente promovida 

com relação à adoção de inovação. 

 

2.4 A problemática da inovação e sua medição 

  Sáenz e Souza Paula (2002) colocam que as inovações ou processos 

inovadores são altamente sistêmicos e complexos. Para Eles, esses aspectos variam conforme 

o país, o tipo tecnológico, o tamanho das firmas e instituições, etc. Existe uma idiossincrasia 

nesses processos; até porque as instituições são produtoras de bens e serviços, de forma 

individual e respondem a mercados particulares. Por isso, os processos de inovação são 

difíceis de medir de forma completa e normalizada. 

  Para Sáenz e Souza Paula (2002), um indicador deve fazer parte das políticas 

nacionais, setoriais, regionais e institucionais ou empresariais conforme o grau de abrangência 

do objeto em análise. O indicador deve ser comparável com metas de desenvolvimento 

internos ao empreendimento ora estabelecidas, assim como com parâmetros reconhecidos e 

utilizados em outros países, regiões, estados ou setores; deve, por fim, ser também confiável. 

Para que os indicadores sejam viabilizados, é de sumária importância que exista uma 

articulação entre instituições privadas, públicas, usuárias e geradoras de informação e de 
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indicadores, de modo que se consiga melhor definição dos “indexadores” necessários.  

 

2.5 Algumas Diferenças entre Indicadores de Inovação e Ciência e Tecnologia 

 Primeiramente, é fato o reconhecimento da necessidade de se medir os 

esforços realizados para a criação de condições básicas e estruturais para a inovação, já que os 

primeiros refletem esses esforços são importantes.  

  Por outro lado, ao se examinar as referências práticas sobre construção de 

indicadores de inovação, encontra-se neles um sentido restrito considerando apenas as 

organizações e relações envolvidas com atividades de ciência e tecnologia especialmente em 

pesquisa e desenvolvimento. As capacidades próprias de P&D são indícios para os esforços de 

inovação. Sem capacidades para gerar, assimilar e adaptar conhecimentos, os processos 

inovadores resultarão em falência. P&D é necessário, mas insuficiente para gerar inovação. 

Uma definição abrangente inclui P&D, elementos e relações que influenciam os processos de 

mudanças tecnológicas, como capacidades e qualidades de produção, gerenciamento e 

articulação com outras instituições (Sáenz e Souza Paula; 2002). Assim, para um entorno mais 

robusto, Sáenz e Souza Paula (2002) trás a condição de que dentro das empresas de produção, 

além das capacidades próprias de pesquisa e desenvolvimento devem ser consideradas outras 

capacidades à inovação tais como os recursos qualificados para produção, manutenção e 

controle de qualidade, distribuição, marketing, pós-venda, relacionamento com fornecedores e 

clientes de forma que, no limite, tenha-se a construção holística dos processos inovadores. 

 

2.6 Considerações 

 Sáenz e Souza Paula (2002) mencionam que nenhum indicador, de forma 

isolada, consegue refletir a complexidade e amplitude da atuação de uma instituição e, muito 

menos, de um sistema de inovação. Para Eles, os indicadores devem refletir a natureza de 

atividades determinadas e seus resultados correspondentes a objetivos específicos e realizadas 

em contextos diferenciados. Os indicadores devem cobrir um espectro de atividades 

implementadas pelos diversos agentes de modo especial às empresas, instituições de pesquisa, 

etc. 
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2.7 Patentes 

 As patentes dão uma medida da “inventividade” e uma idéia das possibilidades 

de inovação de um sistema (Holger, 2001; Tijssen, 2001; Dogson e Sybille, 2000; Grupp et 

al., 1995). 

 Os indicadores de patentes se encontram freqüentemente em muitas bases de 

dados de inovação como indicadores de saída (ANPEI, 2000). Na opinião de Sáenz e Souza 

Paula (2002) as patentes deveriam ser consideradas como uma medida parcial das invenções 

em detrimento de medida da inovação: primeiro, pois nem todas as invenções são patenteadas 

e, segundo, porque nem todas as invenções patenteadas convergem para uma inovação. 

  Grupp (2000) menciona, nessa linha, que estudos realizados em países 

desenvolvidos relatam patentes como indicadores de saída e que estes apresentam correlação 

positiva com as inovações; por isso da difusão desse indicador como o de inovação; o que 

ainda para Grupp (2000), esse movimento não é semelhante aos países em desenvolvimento. 

 Sob essa construção, Sáenz e Souza Paula (2002) adicionam duas perspectivas 

à respeito de patentes. Uma perspectiva enquanto missão das patentes seria a alavancagem do 

processo de inovação; a outra seria a blindagem ou proteção de uma descoberta / 

inventividade da concorrência. Assim, essa nuance pode contaminar a pureza do índice de 

patentes como indicador de inovação. 

 Independente desses aspectos, Sáenz e Souza Paula (2002) consideram as 

patentes concedidas como importantes enquanto “saídas” uma vez que certificam e 

comprovam a inventividade; mesmo nos casos de inexistência de aplicabilidade econômico-

social. Enfim, para Eles, as patentes podem ser consideradas como uma medida do esforço de 

invenção o que na sua totalidade, existe perigo de considerar em 100% de inovação. Mas é 

melhor seu uso do que não tê-lo. 

 Em suma, a dificuldade é imensa no que concerne á captura de dados e 

modelagem de indicadores de inovação. É quase impossível solicitar periodicamente a todas 

as empresas de um país (quiçá no Mundo), informações sobre novos produtos, processos, 

arranjos organizacionais introduzidos ou remodelados e os respectivos impactos econômicos 

de salto. Além do que, determinadas informações não estão disponíveis em função de 

conteúdos estratégicos e sigilosos contra concorrência. 

  Para Anillo et al. (2000) e Bisang e Lugones (1998), são necessários à 
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realização de pesquisas sobre setores específicos que permitam aproximações mais detalhadas 

e complementares sobre os indicadores para uma estreita formulação, acompanhamento e 

avaliação de políticas de inovação; estudos esses, sem dúvida, via pesquisas como estudos de 

casos ou enquetes exploratórias em ciclos de 3 a 5 anos em amostras sólidas de empresas por 

setores e ou regiões. 

 Para o desfecho dessa seção, evoca-se a máxima contribuição de Sáenz e 

Souza Paula (2002). Instam: 

  - a dificuldade de identificação de dimensões do papel da inovação para 

muitos impactos na sociedade, dada a conjugação de muitos outros fatores como os favoráveis 

e desfavoráveis de preços, legislações ambientais, aspectos culturais alavancadores ou 

alavancados pelo processo de inovação; 

   - a impossibilidade de solicitação das instituições inovadoras 

informações objetivas sobre os impactos sociais e ambientais de suas inovações; ou, uma vez 

conseguidas, quanto dessas estão enviesadas; quiçá as econômicas associadas ao movimento 

direto da inovação; 

   - e a suprema, nos Manuais de Oslo e Bogotá instam indicadores que 

servem para medir os impactos econômicos. Para Eles, existe a necessidade de se desenvolver 

indicadores sociais e ambientais específicos devendo ser aplicadas nas instituições que se 

dizem inovadoras, em conjunto com os indicadores econômicos, como mostra integral dos 

processos inovativos. 

 

2.8 1o Exercício de Quantificação de Inovação 

 Mairesse e Mohnen (2002) escreveram um artigo cuja proposta é quantificar  

inovação. Eles caracterizam a intensidade de inovação não só pela medida do peso de vendas 

ou share de vendas de produtos inovadores. Os autores colocaram que para a necessidade de 

se comparar inovações entre países, indústrias e até empresas, não bastam verificar 

exclusivamente sob a ótica das vendas de produtos inovadores. Para eles, é necessário um 

modelo multidimensional da inovação.  

  Mairesse e Mohnen (2002) mencionaram que a produção de inovação é vista 

como um resultado de um processo de transformação a partir de um fluxo, (de entrada para 

saída), ou causa - efeito, que pode ser representado e analisado em termos de uma função 
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aritmética de produção de inovação. 

 O modelo quantitativo de função de produção pode ser construído a partir de 

variáveis temporais, (anos, décadas), e unidades espaciais, (firmas, indústrias, países).  

Essas variáveis no modelo de Mairesse e Mohnen (2002) são importantes para designar 

mudanças ou diferenças nos fatores de produção. 

 De outra parte, a inovação enquanto resultado ou conseqüência pode ser 

"vista" ou tangibilizada em função dos insumos de inovação tais como esforços em pesquisa e 

desenvolvimento bem como outros determinantes contextuais tais como nível de competição. 

 Está ligação, insumos de inovação e o resultado da inovação, podem ser 

representados em termos de uma função aritmética de inovação. 

 Mairesse e Mohnen (2002) atribuem, nessa perspectiva, a ino-atividade como 

condicional no modelo de função de produção de inovação a partir da condição de relevância 

dos fatores de inovação tais como a tecnologia, a Organização, a cultura, os aspectos de 

macro ambiente. 

 Enfim, Mairesse e Mohnen (2002), com base nesta construção teórica e nos 

dados de empresas da European Community Innovation Survey (1992), pesquisaram a 

inovação quântica em empreendimentos nos sete países europeus (Dinamarca, Bélgica, 

Alemanha, Itália, Holanda, Irlanda e Noruega). Os empreendimentos estão nos setores: 

químico, maquinário, elétrico e veículos. Foram: 182 empresas na Bélgica, 223 na 

Dinamarca, 1.070 na Alemanha, 259 na Irlanda, 865 na Itália, 666 na Holanda e 150 na 

Noruega. 

  O questionário se fundamentou na identificação da empresa, total de vendas, 

número de empregados, afiliação industrial, se a empresa pertence a um grupo. Desse 

questionário, foi aplicada análise multivariada objetivando separar as firmas inovadoras das 

não inovadoras. O foco do estudo foi os empreendimentos inovadores sob os quais foram 

submetidos a duas equações: a primeira equação tratou de uma perspectiva quântica de 

propensão para inovar e a segunda pela intensidade de inovação ou inovação da firma 

(medido por Mairesse e Mohnen (2002) quanto ao share de vendas de produtos inovadores). 

 Na variável exploratória propensão para inovar foram indexadas as seguintes 

variáveis: indústria (objetivou-se capturar as condições de oportunidade tecnológica, ou seja, 

se é mais fácil inovar em certos campos do que outros, políticas de inovação na indústria, 
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efeitos específicos no crescimento de demanda, efeitos estruturais como intensidade de 

competição), tamanho (objetivou-se levantar a medida do número de empregados, reflexos do 

acesso a financiamentos, economia de escala e diferenças na organização do trabalho) e 

membro de grupo (objetivou-se adquirir a qualificação das organizações beneficiadas da 

difusão de conhecimento e acesso à financiamento por fazer parte de algum grupo). 

 Já para a variável explanatória share de vendas inovadoras foi introduzido seis 

variáveis; quatro delas retratam pesquisa e desenvolvimento (firmas com desempenho em 

P&D, razão entre Vendas por P&D para as firmas que desempenham em P&D, variável em 

que indica a colaboração para P&D e continuidade em P&D); as duas variáveis que fecham as 

seis mencionadas, tratam do ambiente em que as firmas operam (medida da força de 

competição percebida e medida da proximidade da pesquisa básica). 

 Essa foi a metodologia utilizada por Mairesse e Mohnen (2002) para avaliar a 

intensidade de inovação, num nível superior, em função do consequente resultados das 

vendas. 
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2.9 2o Exercício de Quantificação de Inovação 

 Muller, Vâlikangas e Merlyn (2005) construíram um modelo em que através 

dele, conseguiram ajudar os executivos mais seniores a avaliar a inovação de suas 

organizações e ter condições de combater a deterioração estratégica que aflige freqüentemente 

o negócio da empresa.  

 Considerando a importância da inovação para o crescimento da organizacional, 

é surpreendente avaliar que muitas empresas não medem as respectivas inovações (Cooper e 

Kleinschmidt, 1995). Contudo métricas de inovação são importantes, no mínimo por duas 

razões: 1º. Métricas ajudam os executivos a tomar decisões objetivas (estreitas) baseadas em 

dados, que estão especialmente associados a uma natureza e risco referente a certos projetos 

de inovação; 2º. Métricas afetam os comportamentos ajudando no alinhamento das metas e 

ações com os melhores interesses da organização (Hauser e Zettelmeyer, 1997). 

 Das empresas que medem suas inovações, muitas utilizam métricas de 

investimento em pesquisa e desenvolvimento e métricas de desenvolvimento de produtos e 

conseqüente resultado em vendas, apenas.  

Instam no detalhe: orçamento anual de P&D associado à percentual de vendas anuais, número 

de patentes arquivadas nos anos passados, percentual de vendas de produtos introduzidos nos 

anos passados, número de idéias submetidas ou elaboradas por empregados. Não existem 

muitos artigos acadêmicos que se diferenciam em termos de método ou propostas quanto à 

introdução do indicador de inovação. Embora um tanto útil, estes indicadores oferecem uma 

idéia limitada da inovação de uma companhia (Chiesa et al. 1996; Hughes e Chafin, 1996; 

Demirag, 1996). Eles não medem a capacidade total de inovação da organização. Ou seja, ao 

enfatizar o desenvolvimento tecnológico, negligenciam a inovação em relação aos conceitos 

de negócios. E ainda, tendo-se a organização com foco P&D e produtos, fazem-nos, (esses 

mencionados indicadores), menos apropriados para as empresas de serviços e organizações 

fora do setor de alta tecnologia. 

 Muller, Vâlikangas e Merlyn (2005) construíram um modelo para facilitá-la na 

seleção do indicador de inovação em que os gerentes executivos possam personalizá-lo de 

forma que se consiga monitorar a inovação na trilha da sustentabilidade estratégica. Para esses 

autores, as estratégias podem se esgotar, os mercados podem se saturar, os clientes podem vir 
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a tornarem-se insatisfeitos ou ainda, programas de alavancagem competitiva podem chegar a 

patamares de retornos minimizados. O pior de todos esses contextos está na possibilidade de 

fornecedores e compradores tornarem-se poderosos em termos de barganha e a partir de 

então, ditar preços mínimos (Hamel e Vâlikangas, 2003). A única maneira de segurar a 

deterioração estratégica é manter a inovação avante. 

  A Figura 15 combina três visões da inovação sob a ótica de Muller, Vâlikangas 

e Merlyn (2005). A Figura apresenta um conjunto de perspectivas para uma série de métricas 

sob as quais ajudam a avaliar e desenvolver a capacidade para as empresas inovarem. 

 Instam: 

  - Perspectiva de Recursos: as organizações devem balancear o ponto 

ótimo entre investimento operacional para manutenção dos negócios e investimento 

estratégico com foco na inovação para motorizar novos negócios. Assim, seria o recurso como 

input: capital, trabalho e tempo incorrendo como output: a rentabilidade do investimento na 

inovação (Muller, Vâlikangas e Merlyn, 2005).  

 Um aspecto que merece destaque nessa perspectiva, ou seja, visão baseada em 

recursos é a consideração de Barney (2001). Existe a condição de que os recursos e 

capacidades podem ser heterogeneamente distribuídos através das firmas; adicionalmente, 

existem suposições de que os recursos podem ser muito distantes entre as empresas 

proporcionando performances distintas e organizações com desempenhos outliers acima da 

média (Barney, 1991). 

 Alguns autores têm explorado o posicionamento da visão baseada em recursos 

relativos à microeconomia neoclássica objetivando descrever e medir os atributos de recursos 

e capacidades que conduzem as firmas ao desempenho superior a média (Peteraf, 1993, 

Dierickx e Cool, 1989 e Barney, 1986).  

 Robins e Wieserma (1995), Henderson e Cockburn (1994) e Makadok (1999) 

produziram, também, estudos empíricos que tentaram medir os atributos de recursos e 

capacidades das firmas e então correlacionar com o desempenho.  

 O que aqui se deve, então, focalizar ou diferenciar em termos de visão baseada 

em recursos? Trata-se de um dipolo; a teoria da visão baseada em recursos sob o viés da 

economia neoclássica em que se apropria de estudos que mapeiam habilidades para 

desenvolver novas capacidades e a teoria da visão baseada em recursos sob o viés 

evolucionário pelo qual são desenvolvidas novas capacidades (Barney, 2001). 
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 O que Muller, Vâlikangas e Merlyn (2005) procuram explorar na circunstância 

de recursos é o enquadramento de Barney (1991) quanto aos indicadores de recursos 

associados a Valor, Raridade, Imitação e a Organização (VRIO), indicadores esses 

salvaguardados por processos organizacionais, atributos da firma, informação, tecnologia, 

conhecimento, etc, que favorecem a implementação estratégica por conta de melhorias de 

eficiência e efetividade. 

  - Perspectiva de Capacidade: essa perspectiva avalia a extensão 

enquanto competências da organização, cultura e suporte para conversão dos recursos 

inovação dentro de oportunidades para renovação dos negócios. As entradas desta perspectiva 

de capacidade são as pré-condições para inovação, isto é, a amplitude das habilidades da 

organização, ferramentas, cultura e valores adaptados para inovação. As saídas ou 

conseqüências incluem o desenvolvimento de novas habilidades e domínios de conhecimento 

que proporcionam inovação tal como o número de opções estratégicas (oportunidades para 

avançar significativamente num negócio existente ou investir num novo negócio). 

 Um endosso a esta construção é o pressuposto de Hamel e Prahalad (1995) em 

que  mencionam que uma empresa deve ser vista não apenas como um portfólio de produtos 

ou serviços, mas também como um portfólio de competências. A ausência de uma perspectiva 

de competências essenciais também pode fazer com que a empresa perca a sensibilidade de 

sua dependência crescente em relação aos fornecedores externos de produtos essenciais. Os 

gerentes cujo único foco é a maximização da participação da marca talvez considerem 

vantajoso o “aluguel” das competências de um concorrente, em vez do investimento no 

desenvolvimento de suas próprias competências (Hamel e Prahalad, 1995). 

  - Perspectiva de Liderança: essa perspectiva avalia o grau que a 

liderança da organização promove inovação. Como tal, avalia a participação dos líderes em 

atividades da inovação, o estabelecimento de processos formais para motivar e disseminar os 

objetivos da inovação e a inovação em si. 

 Em termos de liderança, Bryman (2004) menciona que este não é um conceito 

de fácil definição. A maioria das definições tende a concentrar-se em torno de alguns 

elementos. Insta sua definição: “... a liderança pode ser considerada como um processo de 

influências nas atividades de um grupo organizado e seus esforços no estabelecimento e 

execução de metas ...” (Stogdill, 1950 apud Bryman, 2004). 

 Bryman (2004) apresenta três elementos de liderança que estão presentes em 
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muitas definições de autores. A influência, os grupos e as metas. Sob um primeiro aspecto, a 

liderança é vista como um processo de influência pelo qual o líder tem impacto sobre outros 

ao induzí-los a se comportar de certo modo. Num segundo aspecto, o processo de influência é 

conceituado com base no contexto de um grupo, ou seja, os membros do grupo são 

invariavelmente tidos como subordinados ao líder, (as pessoas pelas quais o líder é 

responsável). Num terceiro aspecto, o líder influencia o comportamento dos membros do 

grupo na direção das metas estabelecidas para o grupo. Ou seja, o líder fornece um senso de 

direção e de propósitos por meio da articulação de uma visão de mundo convincente. Apenas, 

um grande desafio aqui é distinguir liderança de gestão. Bryman (2004), assim, converge o 

constructo de Liderança num processo de influência rumo ao direcionamento de um grupo 

para a execução de suas metas.  

 Zaleznik (1977) e Kotter (1990) colocam como diferenciador entre liderança e 

gestão a orientação para a mudança. A gestão preocupa-se com o “aqui e agora” e não articula 

maiores questões sobre o propósito e a identidade organizacional. Líderes mudam o 

pensamento das pessoas sobre o que é desejável possível e necessário (Zaleznik, 1977). 

 O ponto chave da definição de Liderança no contexto de inovação à luz de 

Muller, Vâlikangas e Merlyn (2005) está no grau de liderança capaz de motivar inovações sob 

a ótica da interpretação dos demais no grupo, pressupondo a existência de mensagens 

transmitidas pelos tais líderes (mensagens estas que influenciam os liderados no exercício de 

atividades). 

 Processos de inovação são elementos adicionais do framework. Compreendem-

se por estruturas organizacionais tais como incubadoras, inovação em mercados, fundos de 

risco e incentivos para inovação. 

 A Figura 17 sugere que os processos de inovação interligam a perspectiva 
de recursos e capacidade.  
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Figura 17: Framework de métricas de inovação.  

Fonte: Muller, Vâlikangas e Merlyn, 2005. 

 

 Neste trecho estão alguns indicadores que realçam a construção de Muller, 

Vâlikangas e Merlyn (2005). 

 A lista que se segue apresenta uma amostra de variáveis métricas para as 

perspectivas de recurso, capacidade e liderança na estrutura da inovação assim como nos 

processos de inovação. 

Perspectiva de Recursos: 

 As entradas ou fatores de inovação (capital, talento e tempo): 

  Percentual do capital investido nas atividades inovativas tais como 

submissão e revisão de idéias para novos produtos e serviços através do funil de inovação; 

  Número de empreendedores na organização, isto é, indivíduos que tem 

previamente iniciado algum tipo de negócio; 

  Porcentagem do tempo da mão-de-obra que é dedicado atualmente aos 

projetos de inovação. 

 As saídas ou conseqüências da inovação (retorno no investimento): 

  Número de novos produtos, serviços e negócios lançados no último 

ano. 

  Percentual de rendimento de produtos e serviços introduzidos nos três 

últimos anos. 

Parte da riqueza, isto é, mudança no valor de mercado da companhia durante o ano passado 
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dividido pela mudança no valor de mercado da indústria total durante o mesmo período. 

Perspectiva de Capacidades: 

 As entradas ou fatores de inovação (pré-condições): 

  Porcentagem de empregados pelo qual a inovação é chave na meta de 

desempenho; 

  Porcentagem dos empregados que receberam treinamento na inovação – 

por exemplo, instrução em estimar o potencial do mercado de uma idéia. 

 As saídas ou conseqüências da inovação (renovação): 

  Número de competências novas (isto é habilidades e domínios de 

conhecimento distintos que incorre na inovação) medidas como uma contagem simples entre 

uma proporção do montante inicial de empregados; 

  Número de opções estratégicas (isto é, oportunidades recentemente 

criadas para avançar significativamente um negócio existente); 

  Número de novos mercados criados no ano passado. 

Perspectiva de Liderança: 

 Porcentagem do tempo gasto pelos executivos em inovação estratégica na 

operação do dia a dia; 

 Porcentagem de gerentes executivos com treinamento nos conceitos e 

ferramentas de inovação; 

 O número de intervalos de tempos no passado, 5, 10 e 20 anos em que a 

administração sênior redefiniu o negócio principal da empresa. 

Perspectiva de Processos: 

 Número de idéias submetidas por empregados num passado de três, seis e doze 

meses; 

 A relação de idéias criadas / geradas às idéias bem sucedidas; 

 Número de experiências e de riscos em curso; 

 Tempo médio de submissão da idéia ao lançamento comercial. 
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  As métricas para as perspectivas de recursos e capacidades subdividem-se em 

entradas, (fatores de inovação) e saídas (conseqüências da inovação). A medida das entradas 

quanto a perspectiva de recursos se refere ao esforço alocado para a inovação. A medida das 

saídas está correlacionada ao sucesso da inovação. Os administradores desse processo 

precisam medir ambas vertentes. Ou seja, medir apenas as saídas não mostra um retrato 

verdadeiro do “custo do investimento” que fora necessário para a melhoria na inovação. Do 

mesmo modo que medir apenas as entradas só traz miopia, pois a empresa acredita que está 

tentando uma melhoria contínua de êxito no processo de inovação. 

  Assim, a taxa dos recursos de saída pelos recursos de entrada fornece uma 

medida do retorno no investimento em inovação. 

  As entradas na perspectiva da capacidade se orientam ao lado quântico das 

condições que são conduzidas para inovação da Organização. Desta forma, a perspectiva da 

capacidade insere medidas na cultura da organização e na competência da inovação 

tipicamente em termos de acesso dos empregados a treinamento para inovação, ferramentas e 

metodologias. A saída da perspectiva da capacidade mede o sucesso da companhia nas opções 

de fornecimento de renovação. Por exemplo, poderia medir novas competências isto é, 

habilidades distintivas e domínio de conhecimento que incorre em inovação, ou opções 

estratégicas recentemente criadas, como por exemplo, oportunidades significativas de 

evolução de um negócio existente.  

 Assim, tal como a perspectiva de recursos, as medidas de ambas as entradas e 

saídas são necessárias para monitorar a extensão em que a perspectiva da capacidade aparenta 

inserir esforços para direcionar as saídas em termos de resultados. 

 A seleção ótima de métricas e o valor ótimo de uma métrica particular variam 

de organização para organização. Certamente, um tamanho não se adéqua a tudo. Por 

exemplo, para um produtor de cimento inovar, é necessário diferentes habilidades e 

competências; e estas se manifestarão de forma diferente de uma inovação no varejo de moda 

têxtil. Os objetivos e os alvos da inovação variarão de setor para setor. Entretanto, existem 

algumas variáveis genéricas que são tangibilizadas pelas métricas de inovação e serão bem 

similares em vários negócios. (Vale salientar que nenhuma métrica singular (única) pode 

conduzir a um significado geral (universal), ou seja, num comparativo isolado, uma variável 

isolada não tem o poder de explicar o âmbito universal (Muller, Vâlikangas e Merlyn, 2005)). 
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2.10 3o Exercício de Quantificação de Inovação – Balanced Scorecard e os Mapas 

Estratégicos 

 O constructo do Balanced Scorecard BSC e os Mapas Estratégicos de Kaplan e 

Norton (2004) possibilitam a configuração de modelos com poderes de interligação entre as 

perspectivas de resultados, (conseqüências), às perspectivas de dínamos, (causas). Os modelos 

em si, ou seja, os frutos do BSC e os Mapas Estratégicos são segundo Kaplan e Norton (2004) 

o controle, foco e alinhamento estratégico.  

Nessa linha, a estratégia direciona a Organização à criação de valor sustentável para os 

clientes e para os acionistas. 

 Ambas as perspectivas são referenciadas ou moderadas por metas, (factíveis de 

serem atingidas), que devem ser estabelecidas e comparadas, no contínuo do tempo, com os 

resultados de fato realizados.  

 A principal função das metas, quando alinhadas com a estratégia, é de motivar 

a Organização através de sua estrutura ao cumprimento do que foi planejado. 

 Apenas, nesse entorno, Kaplan e Norton (2004) não consideram a questão da 

concorrência. Faz sentido no balanced scorecard, no dimensionamento de indicadores de 

desempenho a configuração de metas e a menção da perspectiva externa da Organização 

como forma de induzir a mesma ao progresso e aos resultados.  

 Por exemplo, quanto ao processo interno Gestão de Clientes, partindo do 

estabelecimento de metas de satisfação dos clientes foco, (capturados através de um índice) e 

sua posterior medição via pesquisa de satisfação, é importante se ter o conhecimento 

comparativo dos índices de satisfação dos mesmos clientes em relação à concorrência da 

Organização foco. É importante ter a menção do todo e não a miopia gerada pelo 

conhecimento apenas das partes. 

 Esse entorno favorece o teste e a factibilidade da meta dimensionada bem 

como a situação dos principais oponentes de mercado atuantes na carteira de clientes. 

 Kaplan e Norton (2004) delinearam na sua obra Mapas Estratégicos a questão 

dos pressupostos causadores dos resultados sustentáveis, ou seja, os processos internos e 

aprendizagem da Organização denominada ativos intangíveis que asseguram clientes (novos 
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ou existentes mercados) a consumir produtos e serviços dimensionados estrategicamente que, 

no fim, contribuem para a geração de resultados financeiros, enquanto conseqüência. 

 Os ativos intangíveis conhecimento e tecnologia raramente exercem impacto 

direto sobre os resultados financeiros como incremento de receitas e redução de custos. No 

entanto, melhorias nos ativos intangíveis afetam os resultados financeiros por meio de cadeias 

de causa e efeito. Nessa linha, espera-se que tais melhorias resultem no aumento da satisfação 

dos clientes que, por sua vez, na fidelidade dos mesmos, acarretando em aumento de vendas, 

margens e, no fim, relacionamentos mais duradouros. 

 Ainda em relação aos ativos intangíveis, seu valor depende do alinhamento 

com a estratégia. Este valor nada significa para o mercado; mas é um valor que faz mais 

sentido como potencial gerador em termos de capacidades dinâmicas.  

 No que confere ao fator capacidades dinâmicas, a questão fundamental é: 

como as firmas obtêm e sustentam vantagens competitivas no âmago do gerenciamento 

estratégico? Insta a questão das capacidades dinâmicas como nuance das origens da criação 

de riqueza das firmas de modo a salvaguardar vantagens em regimes de macro-ambiente de 

rápida mudança. 

Tal preâmbulo faz grande sinergia com o mundo Schumpeteriano de competição, ou seja, a 

questão da inovação, a rivalidade em preço / desempenho e a destruição criativa das 

competências existentes. 

 O viés dos recursos e capacidades dinâmicas enfatiza o desenvolvimento da 

gerência de capacidades, a dificuldade de imitação pelas organizações, as habilidades 

tecnológicas que motivam o gerenciamento de P&D, desenvolvimentos de produto e 

processos, propriedade intelectuais, recursos humanos, aprendizado organizacional. Assim, 

capacidades dinâmicas podem ser vistas como uma abordagem potencialmente integradora de 

novas fontes de vantagens competitivas. 

 O ponto é: definem-se capacidades dinâmicas como habilidade da organização 

de integrar, construir e reconfigurar interna e externamente competências para endereçar21 

rapidamente mudanças ambientais. Capacidades Dinâmicas, assim, reflete a capacidade da 

                                                 
 
21 Neste trecho, intenciona-se competência e flexibilidade para agir, articulando mudanças ambientais ao 
seu favor bem como capacidades de rápida auto-readequação a fim de conquistar a minimização de impactos 
negativos de movimentos ambientais na Organização além de converter esses movimentos em novas 
oportunidades. 



127 
 

organização para obter formas novas e inovativas de vantagens competitivas dadas à posição 

de mercado (Leonard-Barton, 1992 apud Teece, Pisano e Shuen, 1997). 

 Finalizando, em se tratando de ativos intangíveis, de forma isolada do contexto 

da Organização e da estratégia, eles não tem valor. Por outro lado, o valor de tais emerge da 

sinergia com outros ativos tangíveis e intangíveis, ambos alinhados com a estratégia. 

 Até então foi delineadas algumas perspectivas de ativos intangíveis, mas, 

dentre estas, nenhuma conceituação. Kaplan e Norton (2004, p.207) definem ativos 

intangíveis como “conhecimento existente na organização para criar vantagem diferencial ou 

capacidades dos empregados da empresa em satisfazer as necessidades dos clientes”. A 

abrangência destes ativos alcança as patentes, direitos autorais, conhecimentos da força de 

trabalho, liderança, sistemas de informação e processos de trabalho. 

 Tudo que foi circunscrito em termos de perspectivas que compõem Mapas 

Estratégicos está hipoteticamente descrito na Figura 18; tal perspectiva, uma vez conectada 

via estratégia, mobiliza a materialização dos resultados nas dimensões das metas previamente 

estipuladas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Mapas Estratégicos 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2004, p.141). 

 

 Kaplan e Norton (2004) mencionam quatro processos de inovação que, sob a 

ótica do scorecard da inovação, necessitam ser medidos para serem gerenciados: 

  - a identificação de oportunidades de novos produtos e serviços; essas 

oportunidades emergem de várias fontes como da área de pesquisa e desenvolvimento com 

habilidades adquiridas por força do ofício nas inovações em produto e processo, fontes 
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externas da Organização como os laboratórios de pesquisa, universidades, fornecedores e 

clientes. Um ponto em específico em relação à clientes: Ulwick (2002) e Leonard (2002) 

mencionam a grande importância e relevância das empresas que perguntam aos clientes sobre 

os resultados que os novos produtos contribuem aos invés de suas características; Já 

Christensen (1997) expõe o perigo do viés dos clientes atuais em termos de aprendizagem, 

desconsiderando as necessidades dos compradores que formam o mercado massivo bem como 

os não-clientes; Finalizando, Kim e Mauborgne (1997) delineia a perspectiva da inovação de 

valor articulada por empresas que conseguem entender e ou estimular novas preferências dos 

clientes através de produtos e ou serviços infinitamente mais baratos que a concorrência.  

  - o gerenciamento do portfólio de pesquisa e desenvolvimento; ou seja, quais 

projetos devem ser financiados, adiados ou eliminados? Aqui existe espaço para a 

configuração de um plano mestre de projetos que define o portfólio de projetos em curso, os 

objetivos específicos a serem atingidos pelo conjunto de projetos e o mix entre as fontes 

internas e externas. O portfólio consiste do Projeto de pesquisa básica e de desenvolvimento 

avançado, por onde se cria novos conhecimentos científicos e tecnológicos a serem aplicados 

posteriormente em projetos comerciais. Em geral, essa pesquisa básica é executada em 

organizações distintas. Já Projeto de desenvolvimento inovador objetiva criar produtos 

inteiramente novos, com base em novas formas de aplicação da ciência e tecnologia. Em 

geral, esses projetos geram novas categorias de produtos ou uma nova linha de negócios para 

a empresa. O Projeto de desenvolvimento de plataforma tem por finalidade lançar a próxima 

geração de produtos de uma dada categoria. A nova plataforma define a arquitetura básica de 

um conjunto ampliado de produtos, a serem desenvolvidos e lançados ao longo de vários anos 

subseqüentes. Esses projetos podem incorporar muitas perspectivas tecnológicas da geração 

precedente com a introdução de avanços tecnológicos. Geralmente, projetos de plataforma 

demandam grande investimento até porque se intenciona através destas melhorias 

fundamentais em custos, qualidade e desempenho quando comparados com as gerações mais 

antigas. Quanto a Projeto derivativo, através deste existe reforços de certas características de 

determinados produtos da plataforma destinados a nichos mais específicos do mercado. Tais 

reforços podem reduzir custos ou ampliar a funcionalidade do produto existente. Para realce 

da distinção dos projetos derivativos, estes exigem muito menos recursos do que os projetos 

de desenvolvimento inovador ou de desenvolvimento de plataforma, pois alavancam as 

capacidades dos produtos e processos existentes. Por fim o Projeto de aliança tem por questão 

maior a aquisição de novo produto ou processo através de outra empresa por meio de 
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licenciamento ou subcontratação. Esse tipo de projeto acontece ou surge quando a 

Organização não mais possui recursos internos suficientes para determinado projeto, quando 

as iniciativas de desenvolvimento com recursos próprios não mais geram os resultados 

projetados ou quando a Organização já desenvolveu a capacidade básica para um novo 

produto ou processo e a compra da capacidade para o start up se tornam mais viável do que o 

desenvolvimento próprio. 

  - o projeto e desenvolvimento de novos produtos e serviços; Kaplan e Norton 

(2004) mencionam que um processo de projeto e desenvolvimento de produto dotado de 

funcionalidades que o mercado se interessa, tem grandes chances de gerar margens de lucro 

interessantes. Obviamente, não se deve excluir a variável que puxa “para cima” esse fator 

gerador causal, ou seja, as metas (prazos e custos). O processo de desenvolvimento de 

produto e processo produtivo é formado por um conjunto muito complexo de atividades que 

envolvem várias funções de um negócio. Trata-se do desenvolvimento de conceito 

(configurado via pesquisa de mercado, produtos concorrentes, tecnologia e recursos produção 

necessários para a definição da arquitetura básica do novo produto), planejamento do produto 

(articulado via testes de conceitos, construção de modelos e testes em escalas reduzidas para 

simulação financeira e efetivação de investimentos iniciais) e engenharia do produto e 

processo (caracterizado por protótipos, ferramentas e equipamentos para a produção em 

escala). 

  - o lançamento de novos produtos e serviços no mercado; ou seja, pós 

prototipagem, a Organização apresenta o produto para o mercado, primeiramente à volumes 

não significativos. Esse movimento visa diagnosticar / testar os processos de produção, os 

prazos realizados pelos fornecedores bem como a aceitabilidade dos compradores.  

 Nestes quatro aspectos expostos, os gerentes e desenhistas de produtos geram 

novas idéias ampliando os recursos dos produtos e serviços existentes, aplicando novas 

descobertas e tecnologias, além do aprendizado com os clientes. Depois de gerar idéias para 

novos produtos e serviços, os gerentes devem decidir no que financiar, quais serão 

desenvolvidos totalmente com recursos internos, quais serão executados por meio de joint 

ventures, quais serão licenciados e quais serão terceirizados. Através dos processos de projeto 

e desenvolvimento de novos produtos e serviços, procura-se criar novos conceitos no 

mercado. Um processo de projeto e desenvolvimento bem sucedido culmina com um produto 

que apresenta a funcionalidade almejada; é atraente para o mercado-alvo e pode ser produzido 

com qualidade consistente e margens de lucro satisfatórias. Na conclusão do ciclo de 
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desenvolvimento de produtos, a equipe lança o novo produto no mercado. O processo de 

inovação, para determinado produto, termina quando a empresa atinge os volumes almejados 

de produção e vendas com os níveis especificados de funcionalidade, qualidade e custo. 

 

2.11 Mapas Estratégicos: O Processo de Inovação com Foco no Cliente 

 Os processos de inovação fornecem aos clientes uma proposição de valor com 

dois importantes componentes. O primeiro se refere aos atributos de desempenho dos 

produtos e serviços da empresa como superiores em relação à concorrência. O segundo é o 

momento em que o aprimoramento da funcionalidade se torna disponível para os clientes. Ou 

seja, fornecer ótimas funcionalidades, mas chegar ao mercado muito tempo depois que seus 

concorrentes não resultarão em altos retornos financeiros. As empresas que são muito boas em 

inovação e em liderança do produto lançam seus produtos e serviços superiores no mercado 

antes dos concorrentes. Uma nuance que não deve ser deixada de lado é o fato do processo de 

inovação possibilitar a inclusão de produtos existentes para novos mercados (Kaplan e 

Norton, 2004).  

 Neste trecho em que se comenta a relação inovação – mercado, Hamel e 

Prahalad (1995, p. 259) discursam sobre competência essencial como fator motivador da 

incursão de produtos em focados segmentos de mercado. De outra parte, uma empresa 

incapaz de perceber as competências essenciais que servem de base para a competição em seu 

setor pode ser surpreendida por novas empresas que contam com competências desenvolvidas 

em outros mercados finais. Muitas empresas são surpreendidas quando um concorrente, que 

tenha desenvolvido competências essenciais para manter a participação de um de seus 

produtos finais no mercado vigente, usa essa habilidade para entrar em outro mercado (Hamel 

e Prahalad, 1995, p. 259). 

  Apenas, mais um adendo, empresas que descontinuam estrategicamente 

negócios em função de baixo rendimento e consigo habilidades valiosas, provavelmente, no 

futuro, arrepender-se-ão da ausência de tais habilidades. Para proteger as competências 

essenciais, uma empresa precisa ser capaz de estabelecer a distinção entre um mau negócio e 

as competências potencialmente valiosas incorporadas a esse negócio (Hamel e Prahalad, 

1995, p. 259). 

 Por fim, as empresas devem empenhar-se para extrair o máximo de retorno 
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desses investimentos no incremento de competências essenciais, entre outros tipos de 

investimentos, aplicando seus principais produtos, serviços e processos bem além dos alvos 

(compradores) mirados de início.  

 

2.12 Mapas Estratégicos: O Processo de Inovação com Foco Financeiro 

 Os objetivos financeiros das inovações se relacionam com o crescimento da 

receita e com o aumento da margem de contribuição, por meio de novos produtos e serviços 

ou novos processos que resultam em redução de custos. Os produtos e serviços que oferecem 

vantagens diferenciadas em relação aos dos concorrentes e que são os primeiros a chegar ao 

mercado devem alcançar preços mais altos ou gerar crescimento das vendas mais rápido do 

que a média do setor. Assim, o aumento da receita e das margens pode ocorrer com os clientes 

e mercados existentes, assim como com mercados e clientes inteiramente novos (Kaplan e 

Norton, 2004).  

 

2.13  2.9.3 Mapas Estratégicos: O Processo de Inovação com Foco no Aprendizado e 

Crescimento 

 Competências, tecnologia e clima organizacional são importantes para fomento 

de processos de inovação. No que tange a capital humano, a inovação seria impossível sem 

profunda expertise na ciência e na tecnologia básicas para novos produtos e processos. As 

empresas inovadoras precisam de engenheiros e pesquisadores cientistas com experiência 

adequadas nas tecnologias fundamentais da organização. As competências necessárias podem 

mudar com o tempo, à medida que se desenvolvem novos conhecimentos científicos e surgem 

novos segmentos de clientes. No entanto, exclusivamente competência profunda em 

determinado campo da ciência ou da engenharia como fator isolado, dificilmente será bem 

sucedida sozinha. Atualmente, a maioria dos avanços importantes exige a integração de 

ciência e tecnologia em várias disciplinas. Outra competência chave, portanto, é a capacidade 

de trabalhar com cientistas e engenheiros de outras disciplinas e com outros antecedentes e de 

fundir as diversas bases de conhecimento em avanços notáveis no desempenho dos produtos. 

Além da integração da expertise técnica, todos profissionais envolvidos em projetos de 

desenvolvimento de produtos devem ser capazes de interagir com funcionários de outras 
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funções, fora da área de pesquisa e desenvolvimento como marketing, operações e finanças. 

Essa integração cria condições para viáveis metas de funcionalidade, prazo de lançamento, 

qualidade e custo de fabricação (Kaplan e Norton, 2004).  

 Associado à aprendizagem e conhecimento, insta o capital da informação via 

tecnologia da informação componente cada vez mais vital em qualquer importante processo 

de desenvolvimento de produtos. A tecnologia da informação amplia a transmissão de 

conhecimentos e experiências sobre o projeto entre as múltiplas funções, departamentos e 

unidades geográficas, fomentando o compartilhamento de melhores práticas. Além do uso da 

tecnologia para o processo de inovação em si, as empresas inovadoras podem explorar a 

tecnologia da informação para iniciar rapidamente a produção comercial dos novos produtos. 

Por fim, em relação à capital organizacional, o trabalho em equipe e a cultura são dois eixos 

de máxima importância em termos de termômetro organizacional.  

 O trabalho em equipe é fundamental para os projetos de inovação bem 

sucedidos. Além do trabalho em equipe com o pessoal da própria organização, de outras 

disciplinas e funções, quem trabalha nos processos de inovação também deve envolver-se 

ativamente com a comunidade científica e tecnológica do ambiente externo. Nem todas as 

invenções surgem dentro dos laboratórios de pesquisa da empresa. Os cientistas e engenheiros 

da empresa sempre devem participar de simpósios científicos, de universidades de ponta e da 

produção de literatura especializada, de modo a manter-se alertado aos avanços capazes de 

afetar os produtos e serviços da empresa. Já a cultura organizacional deve enfatizar como 

valores essenciais a inovação, à ruptura do convencional e a mudança. Também é importante 

que a cultura fomente a aquisição de conhecimentos de fora da empresa e supere uma 

tendência natural, a síndrome do não inventado aqui, que consiste em desprezar as 

contribuições de cientistas e engenheiros de fora da empresa, sobretudo quando trabalham 

para os concorrentes (Kaplan e Norton, 2004). 

 Finalizando esse trecho, apesar da importância do processo de inovação na 

Organização, poucos gestores dão atenção em detrimentos de processos gerenciais “mais 

visíveis”, repetitivos, previsíveis em relação à gestão de clientes e operações.  

Para Kaplan e Norton (2004), todas as Organizações devem procurar um esforço para a 

inclusão de pelo menos um objetivo de inovação em sua estratégia.  

  No caso de empresas que adotam estratégias de liderança em produtos e de 

aprisionamento de sistemas, o desempenho nos processos de inovação pode ser o fator mais 



133 
 

decisivo para o sucesso. 

 

2.14 O Scorecard para a Inovação 

 O termo utilizado Balanced Scorecard, reflete o equilíbrio entre os objetivos 

de curto e longo prazo, entre medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de 

tendências e ocorrências e entre perspectivas interna e externa (Kaplan e Norton, 2004). 

 De acordo com os criadores do BSC, o conjunto de indicadores deve ser 

escolhido de modo coerente com a visão, missão e estratégia organizacional, em um processo 

de desdobramento hierárquico (top down). Sua formulação orientada à estratégia faz do BSC 

um importante instrumento de gestão estratégica, útil para “esclarecer e traduzir a visão e a 

estratégia; comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; planejar, estabelecer metas e 

alinhar iniciativas estratégicas; e melhorar o feed back e o aprendizado estratégico” (Kaplan e 

Norton, 2004; p.9-11).  

 O BSC focaliza o desempenho organizacional sob quatro perspectivas já 

detalhadas (os Mapas Estratégicos): financeira, do cliente, dos processos internos e de 

aprendizagem e crescimento. Esses são os direcionadores da estrutura do balanced scorecard. 

 

Figura 19: Estrutura do Balanced Scorecard. 

Fonte: Kaplan e Norton (2004; p.10). 

 

  Através do Balanced Scorecard os executivos podem avaliar até que ponto 
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suas unidades de negócio geram valor para os clientes atuais e futuros, e como devem 

aperfeiçoar as capacidades internas e os investimentos necessários em pessoal, sistemas e 

procedimentos visando a melhorar o desempenho futuro (Kaplan e Norton, 2004; p. 8). 

 Os autores formulam uma hipótese sobre a cadeia de causa e efeito que leva ao 

sucesso no nível estratégico. Esta hipótese de causa e efeito é essencial para o entendimento 

da métrica que o BSC prescreve. A causa fundamental para o sucesso está relacionada com as 

pessoas da organização, enfocadas no BSC na perspectiva de aprendizado e crescimento. 

Devem-se contratar as pessoas certas, treiná-las, motivá-las e orientá-las corretamente, bem 

como tornar o processo de aprendizado contínuo. 

 A cultura organizacional voltada para o aprendizado e crescimento encoraja as 

pessoas a fazer sugestões e questionar o status quo, gerando um fluxo contínuo de sugestões e 

idéias que permitirão o melhoramento dos processos internos. 

 Os melhoramentos dos processos internos, por sua vez, levam ao 

aprimoramento dos produtos e serviços e possibilitam a elevação da satisfação dos clientes. 

Finalmente, a melhoria na satisfação dos clientes os torna leais e aumentam a fatia de 

mercado da empresa, o que afeta diretamente os resultados financeiros, como lucro, receita e 

retorno sobre o investimento (Arveson, 1999).  

 

 

Figura 20: Relações entre causa e efeito das perspectivas do BSC 

Fonte: Arveson (1999). 

 

 Dessa relação de causa e efeito depreende-se que todas as perspectivas têm 

como objetivo final, resultados financeiros e têm como ponto de partida a perspectiva de 

aprendizado e crescimento. Ao sugerir os vetores de desempenho desta perspectiva, Kaplan e 
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Norton (2004) reconhecem que esses vetores são genéricos e menos desenvolvidos que os 

propostos nas outras três perspectivas.  

  É fato que nos últimos anos, as organizações foram obrigadas a inovar apenas 

para ficar competitiva. Mas, o valor adicionado gerado pela inovação raramente tem sido 

medida.  

 O BSC se tornou popular como um instrumento para medir desempenho 

empresarial. Todavia, a perspectiva tradicional do BSC não é adequada para medir o valor 

adicionado pela inovação (Gama et. al., 2009).  

 Gama et. al. (2009) propõe o modelo de inovação Scorecard baseado em 

métricas focadas no BSC a fim de medir o valor agregado pela inovação e também garantir o 

alinhamento com os objetivos estratégicos da organização.  

  Em alguns setores, (por exemplo, produtos farmacêuticos e semicondutores), a 

capacidade de inovação é um pré-requisito para participar no mesmo mercado. Apesar do 

valor da inovação como promotor de crescimento, a maioria das organizações não estimam os 

benefícios criados pela sua inovação (Gama et. al., 2009). 

   Muitos deles não têm estruturas internas para medir a inovação, e não prestam 

atenção no processo de gestão da inovação. Outros falham em obter suporte de gerenciamento 

para produzir um resultado tangível, ou até mesmo a trabalhar num vazio organizacional 

(Kaplan, 1998; Muller et al, 2005; Hamel, 2006). Adequadamente gerida, a inovação cria 

vantagens no longo prazo baseado em algo novo ou na criação de algo novo numa forma 

sistêmica, abrangendo uma gama de processos e métodos e, em última instância, na 

introdução de novos produtos ou serviços para o mercado. Bem gerida, a inovação é uma 

importante integrante parte da estratégia da organização em atividades como a criação de 

novos negócios, novas estratégias (Wong, 2001; Hamel, 2006; Kaplan, 2003; Milbergs e 

Vonortas, 2005).  

 Embora a importância da inovação seja reconhecida, a mesma tem sido vista 

como uma "caixa preta" em ferramentas de gestão que não pode ser aplicada. Às vezes, o 

problema não é a falta de inovação, e ainda menos as despesas de inovação, mas a falta de 

medição e gestão da inovação (Gama et. al. , 2009).  

 No entanto, a inovação dos projetos (como quaisquer outros projetos) pode e 

deve estar alinhado com os objetivos estratégicos, criar valor para a organização e apoiar os 

procedimentos internos (Kaplan, 2003; Taylor 2006).  
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 Gama et. al. (2009), então, propõem métricas de inovação definidas antes de 

um projeto ser avaliado (e, em seguida, eventualmente, aprovado), a fim de ajudar o projeto 

destinado a criar benefícios. Quando o projeto for implementado, as métricas escolhidas serão 

utilizadas para medir o valor adicional gerado pelo projeto para que a inovação na 

organização tenha perspectiva de valor global. Para Gama et. al. (2009), o Scorecard da 

inovação pode ser usado não apenas para medir o valor agregado ou adicionado da inovação 

através de projetos que são executados, mas também, e talvez até mais importante, como uma 

ferramenta de gestão geral usada para selecionar quais projetos de inovação devem ser 

implementados e, mais tarde para colocar pressão sobre a entrega de projetos com os 

benefícios prometidos.  

 O BSC também é útil para a integração e comunicação em termos de gestão 

estratégica, sob o viés mensurável, em relação às expectativas dos empregados quanto à 

inovação (Magalhães, 2004). 

 Mas a inovação tem sido parte do BSC, desde o início, em especial, como 

parte da "perspectiva da inovação e da aprendizagem", que aborda a capacidade da 

organização para inovar, melhorar e aprender (Kaplan, 1992).  

 Posteriormente, os autores do BSC perceberam que a inovação é um processo 

crítico interno (Kaplan e Norton, 1996) e inovação é atualmente tratada nos tradicionais 

moldes do BSC como um tema estratégico dentro da "perspectiva de processos internos das 

empresas" (Kaplan e Norton, 2004).  

 Gama et. al. (2009) acredita que a inovação é muito mais do que um tema 

estratégico. A inovação é um objetivo estratégico, uma maneira de criar uma vantagem 

competitiva sustentável em que a meta não pode ser apenas para aumentar o nível de lucro. 

Embora o foco de cada perspectiva seja diferente, há um fio comum de causalidade universal 

que fornece uma ligação entre as quatro perspectivas do BSC. Se uma empresa investe no 

aprendizado e crescimento para melhorar as competências e empregado, know-how e, em 

seguida, os resultados, estes serão traduzidos para melhoria interna dos processos das 

empresas por alavancar as melhores práticas e programas de manejo, como Seis Sigma, Just-

in-Time e TQM. Estas atividades trarão, em seguida, resultado de qualidade superior dos 

produtos e serviços para o cliente, que por sua vez incorrerão em aumento de vendas e, 

finalmente, uma melhora no lucro. No entanto, se uma organização inova em seu modelo de 

negócio, o impacto será visto em todas as perspectivas. Isso significa que a inovação deve ser 
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tratada em todas as perspectivas; não só em uma única. 

 No BSC, a inovação é entendida como novos produtos ou serviços. Mas a 

inovação pode também permitir as alterações na gestão, no modelo de negócio, no marketing, 

na estrutura organizacional, nos processos, nos produtos, nos serviços, na cadeia de 

abastecimento ou nos próprios objetivos estratégicos (Hamel, 2006).  

 A inovação é uma atividade complexa e multidimensional que não pode ser 

medido por apenas uma métrica. Além disso, uma lista de métricas para medir os diferentes 

aspectos da inovação também é insuficiente, porque a avaliação de metodologias é baseada 

apenas em parâmetros financeiros, ou seja, valores tangíveis. No entanto, existem alguns 

exemplos de métricas utilizadas nas organizações que permitam tomar decisões informadas e 

aferir com concorrentes (Picoito & Caetano, 2006; Milbergs & Vonortas, 2005). 

 Métricas para a inovação são importantes para, pelo menos, três razões. Em 

primeiro lugar, tais métricas demonstram o valor da inovação e pode ser usado para justificar 

os investimentos neste tipo de fundo e de longo prazo, mas muito arriscado projetos, apoiando 

melhor decisões de investimento baseadas em dados. Em segundo lugar, uma boa métrica de 

inovação permite organizações de avaliar os trabalhadores, os objetivos, os programas e 

projetos, a fim de alocar recursos de forma mais eficaz. Em terceiro lugar, métricas afetam o 

comportamento humano e apoio de uma linguagem comum, resultando em uma melhor 

comunicação em toda a organização. Como resultado, as métricas de inovação devem ser 

escolhidas por cada organização dependendo dos seus objetivos estratégicos. No entanto, 

muitas métricas genéricas serão semelhantes dentro de uma determinada indústria, métricas 

de inovação como o aumento das vendas por profissional (Gama et. al., 2009).  

 Tradicionalmente, a medida das métricas de inovação está associada à 

"resultados" como o aumento das vendas, níveis de satisfação ou lucros incrementais. Por 

exemplo, uma métrica “popular” de inovação é o lucro gerado por novos produtos dividido 

pelo montante gasto em inovação. Quando utilizado isoladamente, essas métricas aumentam 

lucros no curto prazo, mas sacrificam o futuro (Zettelmeyer & Hauser, 1996).  

 A aversão ao risco em função das preferências de curto prazo como fora 

exemplificado, conduzir a algo chamado "falsa rejeição" porque projetos de curto prazo com 

resultados tangíveis são sempre favorecidos quando comparado aos projetos que criam muito 

mais valor para a empresa no longo prazo (Zettelmeyer & Hauser, 1996).  

 A única maneira de evitar esta "falsa rejeição" é colocar um peso / deflator 
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sobre as métricas financeiras em relação a outras métricas intangíveis. Apesar da "falsa 

rejeição" com base na utilização de métricas inovação de curto prazo, elas não podem ser 

totalmente rejeitadas porque tais são fundamentais para garantir bons resultados para a 

organização no curto prazo. Além disso, os trabalhadores se sentem seguros quando se 

baseiam em métricas financeiras (Rae, 2006).  

 Por outro lado, muitas organizações utilizam apenas as métricas tradicionais de 

pesquisa e desenvolvimento, (P&D), para a inovação e desenvolvimento de produtos, tais 

como o número de patentes registradas e investimento em P&D como uma percentagem das 

vendas (Muller et. al., 2005).  

 Mesmo a vanguarda utiliza a inovação com base em métricas tradicionais 

como sistemas de custeio e variação financeira (Kaplan, 1998). Além de sua importância, 

estas métricas de inovação só podem oferecer uma visão limitada do valor criado pela 

inovação, com uma ênfase excessiva no desenvolvimento tecnológico, quando comparado a 

outros tipos de inovação, tais como alterações de processos de negócio. Muitas métricas de 

inovação são baseadas em percentagens de vendas e, portanto, assumem que a inovação é 

basicamente um custo fixo (Koch, 2006).  

 Este pressuposto é particularmente perigoso durante uma recessão, quando as 

oportunidades criadas pela inovação são tipicamente mais importantes do que é habitual. 

Investimentos em projetos de sistemas de informação, a maioria deles verdadeiros processos 

de inovações, são normalmente medidos sob uma percentagem das vendas. Finalmente, 

utilizando as métricas de inovação por si só, também pode ser considerada como uma gestão 

de inovação, porque essas métricas ajudam alocar recursos interno dentro de organizações e 

refletem uma reorientação do modelo de governança (Picoito & Caetano, 2006).  

 Podemos gerir a inovação desde que consigamos medi-la - é por isso que boas 

métricas de inovação são importantes. Sem métricas de gestão da inovação, o gerenciamento 

só pode ser baseado no senso comum, nos sentimentos pessoais e / ou interesses políticos. Por 

isso Gama et. al. (2009) combina métricas de inovação ao BSC; não apenas para medir o 

valor acrescentado pela inovação, mas também para alinhar a inovação com os objetivos 

estratégicos.  

 O Scorecard da inovação obriga as organizações a identificar e definir uma 

abordagem coerente da carteira de métricas de inovação diretamente associada à sua 

estratégia, tais como o número de idéias geradas, o tempo consumido na inovação, o 
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crescimento da parcela de mercado, o ROI de novos produtos, e assim por diante. As métricas 

específicas escolhidas por cada organização dependerão do modo e direção utilizados na 

referida organização, por exemplo, para aumentar os resultados de inovação, para alinhar a 

estratégia de inovação, como parte ou complemento da estratégia, e assim por diante. Como o 

scorecard da Inovação é baseado no BSC tradicional, os objetivos estratégicos podem estar 

ligados numa relação de causa-efeito para a inovação em todos os projetos de toda 

organização. Nessa linha, os indicadores quantitativos e qualitativos que podem ser utilizados 

para avaliar empregados e departamentos, tanto quanto a inovação estaria no âmbito das 

causas (Gama et. al., 2009).  

 Em resumo, com base na comprovada ferramenta, Gama et. al. (2009) 

propõem que o Scorecard da Inovação possa ser utilizado pelas organizações para:  

- Comunicar a todos, a estratégia da organização, bem como os benefícios esperados 

em relação aos projetos inovadores; 

- Avaliar o valor potencial que será criado pela inovação dos projetos;  

- Alinhar inovação com os objetivos estratégicos da organização; 

- Mapear uma relação de causa-efeito para identificar as fontes de benefícios 

intangíveis;  

- Medir o valor criado por inovação após a aplicação;  

- Proporcionar um enquadramento para a gestão dos projetos de inovação; 

- Identificar os trabalhadores e serviços mais inovadores; 

- Colocar pressão sobre os trabalhadores para se tornem mais inovadores. 

 

2.15 Contrapontos do Balanced Scorecard 

 Voelpel et. al. (2006) delinearam seu artigo intitulado “The tyranny of the 

balanced scorecard in the innovation” algumas perspectivas do tradicional BSC aplicado na 

atual economia da inovação (ver Christensen e Raynor, 2003). 

 Esta seção tem esse objetivo expor o que esses pensadores argumentam a 

ponto de realçar o contraponto do modelo de scorecard de Kaplan e Norton (2004) na 

perspectiva descrita por Gama et. al. (2009). 
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 De início a argumentação de Voelpel et. al. (2006) se fundamenta do seguinte 

aspecto: “...o BSC se tornou um conceito e instrumento “tirânico” que está enraizado nos 

paradigmas estratégicos de muitas empresas. Durante a última década, a base de 

concorrência mudou radicalmente. O destino da organização está cada vez mais ligado ao 

que as outras empresas fazem em termos de atividade no ecossistema de negócios. O BSC se 

tornou obsoleto frente a economia da inovação e o grande desafio que urge é a necessidade 

de aprofundamento na investigação e aplicação de medições fundamentadas em scorecards 

sistêmicos, sem vieses, em todas as indústrias e empresas. ...”. 

 Mas, segundo Voelpel et. al. (2006), quais são as razões que induzem ou 

justificam a mencionada citação? 

 Voelpel et. al. (2006) colocam que a passagem de uma economia industrial 

para a economia do momento predominantemente caracterizada por ativos intangíveis, tais 

como o conhecimento e capacidade inovadora, remete nas organizações a necessidade de 

gestão em níveis crescentes de complexidade, mobilidade e incerteza. Às perturbadoras 

mudanças que ocorreram desde a última década do século XX tornaram obscuras as fronteiras 

da indústria de modo que as organizações tradicionais se encontraram na responsabilidade de 

lançar novos movimentos em busca de competências, processos e práticas.  

 A evolução da sociedade em rede em nível mundial mudou o mundo que 

constantemente sofre mudanças dinâmicas e imprevisíveis sócio-culturais (Leibold et. al., 

2002). Na raiz destes desenvolvimentos estão as possibilidades de avanço tecnológico que 

tem favorecido o aumento do ritmo de comunicação, provocando um aumento da 

conectividade e inovação organizacional. As leis de Moore (1965) e Metcalfe (Buckman, 

2004, p. 99) demonstram que as velocidades de avanço tecnológico e conectividade estão 

crescendo exponencialmente. Trata-se de um aumento sem precedentes do valor da taxa de 

inovação; novas maneiras de como a inovação são geradas e, além disso, a questão de que 

entramos na era da economia da inovação (Christensen e Raynor, 2003). Em muitos casos, 

funções internas tradicionais (competências básicas) estão sendo externalizadas da empresa e 

sendo transferidas para os parceiros da rede de negócios.  

 Enquanto a tradicional gestão de negócios e princípios massivamente atuantes 

na economia industrial permanece válida em alguns modelos de negócios existentes, em 

alguns outros modelos o BSC tem se mostrado insuficiente quanto ao seu poder de absorção, 

resposta e interpretação. Tais fatores principalmente justificados pela transição de contextos: 
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da economia industrial para a economia de inovação (Voelpel et. al., 2006).  

 Voelpel et. al. (2006) declaram que o BSC não possui mais a relevância que 

tinha no momento de conjuntura econômico-industrial. Em função da atual economia da 

inovação, muitas empresas se vêm forçadas a se rever sucessivamente em termos de escopo, 

metas, etc. Voelpel et. al. (2006) declaram, também que, quando aplicado na economia da 

inovação, o BSC mostra limitações significantes em negociar com a novidade e sob ambientes 

corporativos interconectados em rede além de mudanças rápidas. 

 BSC segue a lógica da procura de eficiência organizacional como forma de 

reação às mudanças através do alinhamento do processo de negócios numa definição 

estratégica. Entretanto, o BSC na economia da inovação exerce um impacto tirânico e 

influente na firma e em seus stakeholders. A desvantagem específica do BSC pode ser 

identificada pela ameaça à sobrevivência da empresa na economia da inovação motivada por 

cinco maiores categorias de problemas, de acordo com os fatores chaves de sucesso da 

empresa. Instam: 
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Tabela 10: Fatores chave de sucesso da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Adaptado de Kim e Mauborgne, 2004; Vargo e Lusch, 2004 apud Voelpel et. al., 

2006); 

 

 Num mundo de negócios dinâmicos, a empresa tem que evoluir em 

colaboração com outras empresas. Somente quando a empresa se envolve com o seu ambiente 

pode se beneficiar da mudança e novos desenvolvimentos e a “energia” que reside em 

sinergias colaborativas nos custos e inovação ou por co-criar ambiente de negócios 

proativamente. Um segundo aspecto, o BSC cria um viés estático que tende a lutar com 

desafios altamente competitivos e um mundo de negócios em mudança. Outro ponto que 

indica o BSC como um modelo já defasado é o fato deste ser uma ferramenta de medida e 

gerenciamento previamente direcionada para modular ou controlar desempenho bem como de 

operacionalizar a estratégia em ação dentro da organização. Sob essa ótica, fica ignorada a 

questão da atual economia de inovação altamente interligada em rede em que as empresas co-

existem e que o modo de competição é configurado sob uma perspectiva de co-opetição 

(Figura 25; Nalefuff e Brandenburguer, 1996; Voelpel et. al., 2006). 

Elementos-chave do 
pensamento estratégico

Pensamento convencional (Lógica 
dominante/; produtos centralizados)

Pensamento de inovação em valor 
(Lógica dominante centrada em 
serviços e valor)

Pressupostos da indústria Condições da indústria são dadas
Condições da indústria podem ser 
formadas.

Produtos
Pessoas trocam por produtos; isto é, os 
efeitos dos recursos operantes.

Pessoas trocam por serviço e valor; isto 
é, efeitos dos recursos operantes.

Clientes
Segmentos de mercado; Necessidades 
agrupadas; “Recipientes de produtos”

Produtores cooperados de serviços e 
valores; Perfis individuais e 
necessidades customizadas

Valor
Adicionado nos recursos operantes; 
determinados pelo produtor

Determinado pelo cliente; resultado dos 
recursos operantes.

Capacidades
Alavancagem da capacidade atual da 
empresa

Alavancagem corrente e capacidade 
potencial de rede

Competição Performance de competição superada
Reinventar valor para mudança da base 
competitiva.

Fronteiras
Sistemas fechados; fronteiras de 
mercado; empresas fixas e estáticas.

Empresa dinâmica e competitiva; 
conexões de rede e mercado; Sistemas 
abertos.

Inovação
Incremental (para processos, produtos e 
empresa)

Disruptiva (valor, modelo de negócios; 
processos)

Sistemas e funções (internas e 
externas)

Protegido, fechado; Foco na cadeia de 
valor interna.

Aberto, compartilhado; foco nos 
sistemas de valor interno e externo.
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 Outra perspectiva é que o BSC está principalmente focado na organização de 

forma isolada. O BSC não captura ou monitora atividades de desempenho cooperativo dentro 

da indústria. O exemplo mais extremo é de empresas virtuais. Voelpel et. al. (2006) colocaram 

as limitações do BSC quando este não consegue monitorar as externalidades, ou seja, por 

exemplo, quando a empresa não precisa adquirir / comprar recursos físicos dos stakeholders 

para vender seu produto / serviço para o mercado. 

 Outra limitação do BSC é a maneira que este negocia com a criação de 

conhecimento, aprendizado e crescimento. O BSC segue a lógica tradicional de inovação 

através de pesquisa e desenvolvimento interna como alavanca de inovação; trabalha-se sobre 

esse mote do começo ao fim onde a empresa, quando tem um insight, guarda segredo do 

ambiente externo, especialmente dos competidores. A questão é que a natureza da inovação 

hoje está sendo alterada do incremental em direção ao disruptivo; sob condições ambientais 

fechadas para sistemas abertos e, desse entorno, os agentes / empresas, estão se 

interconectando em forma de rede. A tendência de empresas abertas e altamente “conectadas”, 

compartilhando e aceitando as práticas disruptivas, está em franco crescimento. Enfim, a 

dificuldade do BSC é de medir tal processo de inovação que se origina de um meio 

distribuído. Nos tempos em que a inovação se concentrava nos laboratórios de P&D, a 

avaliação de criação ou da potencialização de novas idéias eram fáceis, menos complexas 

porque endereçava um mercado conhecido com clientes já “conhecidos” e a origem da 

inovação provinha de um exato lugar conhecido; que recebeu investimento e se conhecia as 

pessoas que o produziram.  

 No entanto, hoje, as inovações crescem ou surgem fora da empresa; as 

constantes mudanças no fluxo de informações e oportunidades podem também mudar as 

perspectivas de novas idéias. Daí, avaliar se a inovação é ou foi bem aplicada é muito difícil 

em tal tipo de ambiente.  

 A última limitação que Voelpel et. al., (2006) descreve é em relação ao 

pensamento mecanicista. As organizações com uma estrutura hierarquizada e burocrática, em 

que as responsabilidades dos postos de trabalho estão ainda claramente definidas e que os 

desvios do padrão ou rotina são tratados como um problema de natureza temporária pode 

muito bem se beneficiar do BSC; pois tal fornece uma abordagem de medida racional e 

sistemática. No entanto, os processos de negócios tornaram-se muito complexos na 
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organização moderna. Na organização orientada ao conhecimento, as simples relações de 

causa – efeito não são mais suficientes para entender os relacionamentos complexos que o 

BSC tenta reduzir para um único modo linear. A satisfação dos clientes, por instância, poderia 

ser associada a vários fatores tais como satisfação do empresado, qualidade, tempo de entrega, 

entre outros. Todavia, a satisfação do cliente poderia também aumentar a satisfação do 

empregado, que por sua vez poderia influenciar positivamente a qualidade do produto, etc. 

Assim, o problema de amarração dos indicadores do BSC continua sem solução (Andréasson 

e Svartling, 1999 apud Voelpel et. al., 2006). O pensamento predominante associado ou 

descrito para o BSC é que do mecanicismo e do pensamento linear, faz-se a dificuldade de 

negociar com um mundo interconectado em rede. 

 

 Finalizando, esses fatores articulados por Voelpel et. al. (2006) são 

convincentes e robustos a ponto de desfavorecer a aplicação do modelo de BSC enquanto 

métricas de inovação, abrindo um grande espaço para a aplicação do modelo de Sawhney et. 

al. (2006) no estudo multicaso (Yin, 2005) deste trabalho. 

 

2.16 4o Exercício de Quantificação de Inovação – Os Graus de Novidade 

 Esta seção procura expor a consideração existente, ou melhor, a distância entre 

a inovação incremental e radical.  

 Esta distância tem grande similaridade com a dimensão de mudança associada 

ao grau de novidade (Tidd, Bessant e Pavitt, 2008) envolvido. Obviamente, atualizar o 

modelo de um carro não é o mesmo que aparecer como um conceito de carro totalmente novo, 

que possua um motor elétrico e seja feito de uma nova composição de materiais diferentes do 

aço e vidro. 

 Dessa forma, há diferentes graus de novidade desde melhorias incrementais 

menores até realmente radicais que transformam a forma como vemos ou usamos as coisas. 

Algumas vezes, essas mudanças são comuns em alguns setores ou atividades, mas às vezes 

são tão radicais e vão tão além que mudam a própria base da sociedade como o caso do papel 

da energia a vapor na Revolução Industrial.  
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Figura 21: As dimensões da inovação. 

Fonte: Tidd, Bessant e Pavittt (2008; p.32). 

 

 Tidd, Bessant e Pavittt (2008, p.31) exemplificam o enquadramento das 

dimensões da inovação nos seguintes tópicos: (a) faz menção de novas versões de motores 

automotivos, aparelhos de tv, etc; (b) novas gerações de tocadores de mp3 versus fita-cassete; 

(c) energia a vapor, biotecnologia, tecnologia de informação e comunicações; (d) melhorias 

em componentes; (e) novos componentes para sistemas existentes; (f) materiais avançados 

para melhoria de desempenho dos componentes existentes. 

 É nítida, através dos exemplos, a intensidade da inovação. 

 O mapeamento da inovação em termos de "range" ou grau, segundo Tidd, 

Bessant e Pavittt (2008) está associado ao intervalo do que é incremental ao que é radical, 

conforme Figura 3. Esse é o intervalo inovativo que a empresa pode operar.  

 Caso a empresa use todo espaço, fica claro que se trata de uma política de 

estratégia de inovação por parte da empresa.  
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Figura 22: O espaço da inovação. 

Fonte: Tidd, Bessant e Pavittt (2008; p.33). 

 

 Assim, gerenciar processos de inovação, considerando esse "espaço de 

inovação" (Tidd, Bessant e Pavittt, 2008) é importante e necessário, pois seriam estas as 

explicações para a diferença das inovações enquanto relevância e impacto na mudança.  

 Aqui fica transparente a questão do nível de novidade percebido, pela qual é de 

fato o fator decisivo; ou seja, a inovação está no olho de quem vê.  

 A inovação, em alguns momentos, envolve uma mudança descontínua, ou seja, 

algo completamente novo ou uma resposta a condições profundamente alteradas - na maioria 

das vezes ela ocorre de forma incremental. Os produtos raramente são novos para o mundo; a 

inovação de processos é basicamente centrada na otimização ou na eliminação de ofensores 

de desempenho.  

 Ettlie (1999) indica que as inovações realmente novas para o mundo estão 

restritas a apenas cerca de 6% e 10% de todos os projetos que se dizem inovadores.  
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 Estudos acerca do desenvolvimento do processo incremental sugerem ganhos 

cumulativos de eficiência muito maiores em longo prazo do que aqueles obtidos com as 

mudanças radicais ocasionais (Hollander, 1965 e Figueiredo, 2002).  

 Melhorias contínuas desse tipo têm recebido considerável atenção nos últimos 

anos em função das curvas de aprendizado em que a produtividades é refletida positivamente. 

A razão para tal reside da aprendizagem à contínua inovação incremental resultante da 

solução de problemas que acompanha a introdução de um novo produto ou processo (Bell e 

Scott-Kemmis, 1990).  

 Ou seja, conclui-se que a inovação incremental, mesmo que arriscada, é uma 

estratégia gerencial de grande potencial porque inicia a partir de algo conhecido e que se vai 

aprimorar. Entretanto, à medida que se avança para opções mais radicais, a incerteza tende a 

aumentar até o ponto em que não temos a menor idéia sobre o que se está desenvolvendo ou 

em vias de desenvolver. E isso mostra porque a inovação descontínua / radical é difícil de ser 

controlada (Ettlie, 1999).  

 Uma perspectiva que deve se levada em consideração é a citação de Henderson 

e Clark (1990) sobre os tipos de conhecimentos envolvidos em diferentes tipos de inovação. 

Henderson e Clark (1990) mencionam que a inovação dificilmente está associada a apenas 

uma tecnologia ou mercado, e sim a uma gama de conhecimentos que são agrupados em uma 

dada configuração. O êxito na gestão da inovação depende, segundo eles, da capacidade de 

mobilizar e utilizar o conhecimento sobre componentes, mas também sobre como podem ser 

combinados o que Henderson e Clark (1990) denominaram de arquitetura para uma inovação. 

 Uma das dificuldades inerente à perspectiva de Henderson e Clark (1990) é 

que os fluxos de conhecimento da inovação tendem a refletir a natureza da mesma, ou seja, se 

ela ocorre no nível dos componentes, as pessoas relevantes com conhecimento e capacitação 

sobre os mesmos irão se comunicar entre si de forma que quando a mudança ocorrer, poderão 

integrar um novo conhecimento. 

 Todavia, quando a mudança ocorre no nível de sistema mais complexo, ou 

seja, a inovação arquitetônica de Henderson e Clark (1990), os canais e fluxos existentes 

podem não ser mais adequados ou suficientes para atender à inovação, de forma que a 

empresa precisará desenvolver outros. Eis a razão pela qual quem se propõe a fazer esse 

movimento, falha quando uma mudança mais complexa ocorre porque acaba por enfrentar 

dificuldade adicional para aprender e configurar um novo sistema de conhecimento, ao 
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mesmo tempo, “desaprender” outro velho e já cristalizado. 

 Retornando aos constructos de Tidd, Bessant e Pavittt (2008), eles mencionam 

que no setor de serviços, uma nova adição ao rol dos serviços financeiros pode, de forma 

semelhante, representar um componente de inovação de produto, mas seus impactos tendem a 

ter menor alcance, (e os riscos de sua introdução, menores), do que teria uma mudança 

completa na natureza do pacote de serviços; por exemplo, a mudança para um sistema de 

linha direta, em lugar da oferta de serviços financeiros através de agentes intermediários. 

 A figura 4 realça os fatores chave para gestão da inovação. Na área 1, as regras 

do jogo são muito claras – consistem no incremento estável de produtos ou processos e no uso 

de conhecimento acumulado acerca de componentes centrais. Na área 2, há mudança 

significativa em um elemento, mas a arquitetura geral permanece a mesma. Aqui, há 

necessidade de aprendizagem de um novo conhecimento, mas dentro de um quadro de fontes 

e usuários claro e bem definido. Na área 3, visualiza-se a inovação descontinuada, em que 

nem o produto final nem os meios pelos quais pode ser obtido são plenamente conhecidos, ou 

melhor, trata-se de um conjunto de regras do jogo que é alterado e abre-se então espaço para 

novos entrantes. Por fim, na área 4, tem-se as condições em que novas combinações / 

arquiteturas surgem possivelmente como resposta a necessidades de grupos diferentes de 

usuários (como no caso da inovação de ruptura). Nesse caso, o desafio consiste em remodelar 

as fontes de conhecimento e as configurações. Assim, podem-se lançar mão de conhecimento 

já existente e recombiná-lo de diferentes formas, ou combinar o novo e o velho; (por 

exemplo, linhas áreas de baixo custo, etc).  
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Figura 23: Inovação de Componentes e de Arquitetura. 

Fonte: Tidd, Bessant e Pavittt (2008; p.37). 

 

  Como tentativa de contraponto da construção quantitativa de Tidd, Bessant e 

Pavittt (2008; p.37), evoca-se Higgins (1995). Ele especifica três níveis de inovações, 

podendo ser melhorias contínuas e de ordem incremental, melhorias significativas, onde se 

desenvolvem novos produtos a partir daqueles já existentes, e inovações radicais (big bang 

innovations); inovações estas que transformam fundamentalmente a forma como os produtos 

ou serviços são percebidos e utilizados.  

 No entanto, como o constructo de Tidd, Bessante e Pavittt (2008) é robusto, 

eles acabam por complementar definição de Higgins (1995), descrevendo as inovações 

radicais enquanto àquelas que modificam, inteiramente, as tecnologias já existentes no 

mercado para prover produtos e serviços ao consumidor e as regras básicas de consumo. Os 

autores alertam, no entanto, que o grau de inovação está intimamente relacionado à percepção 

de seu usuário final, podendo, conseqüentemente, sofrer variadas interpretações à luz da ótica 

do cliente. 

  Garcia e Calantone (2002) trazem as perspectivas das inovações radicais como 

àquelas que reformulam o comportamento e a estrutura vigente de um dado mercado, 

associadas a produtos e ou processos originais em seu estágio inicial de adoção e difusão, e as 

inovações incrementais como pequenas melhorias de processo e/ou produto sobre uma base já 

existente. Convém comentar, no entanto, que embora estas inovações incrementais não 

alterem a estrutura e o comportamento vigente no mercado, muitas vezes, constituem 

inovações radicais do ponto de vista da empresa, ao constituírem a incorporação de uma nova 

base tecnológica. 

 

2.17   5o Exercício de Quantificação de Inovação – As 12 Dimensões da Inovação 

 Este trabalho percorreu alguns conceitos e metodologias para tangibilizar a 

inovação empresarial. Todo esse entorno serviu de anteparo para sustentar e suportar o 

modelo de Sawhney et. al. (2006) sob o qual foi testado no estudo multicaso (Yin, 2005). 

 Sawhney et. al. (2006) escreveram um artigo em que o mote foi: "... Empresas 
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com a visão restrita da inovação podem perder oportunidades. Através do radar da inovação, 

as empresas poderão ver as oportunidades... ". 

 O que eles pensaram por detrás deste guarda-chuva promotor de 

oportunidades? 

 A resposta está na seguinte filosofia: a inovação em negócios está no novo 

valor e não nas novas coisas; ou seja, a inovação é relevante somente se ela cria valor para os 

clientes e para a firma. A criação de coisas novas é necessária, mas não suficiente para 

inovação em negócios. 

 O cerne do modelo22 de Sawhney et. al. (2006) vem das seguintes citações:  

  - "... a inovação em negócios vem em muitos sabores, ou seja, a 

inovação pode ter lugar em algumas dimensões do sistema de negócios..."; 

  - "... a inovação em negócios é sistêmica, ou seja, o sucesso da inovação 

em negócios requer considerável cuidado em todos os aspectos do negócio..."; 

  - "... trata-se de uma visão em 360º dos vetores que a empresa pode 

articular..."; 

  Segundo os pesquisadores, através deste constructo, é possível investigar como 

as empresas podem usar o radar da inovação para elaborar uma abordagem estratégica 

orientada à inovação. 

 Especificamente, o radar pode ajudar a organização a determinar como sua 

atual estratégia de inovação neutraliza os movimentos estratégicos dos competidores. Usando 

tal ferramental, a organização pode então identificar oportunidades e priorizar em quais 

dimensões focar seu esforço. 

  Na decisão estratégica de inovar, os tomadores de decisão necessitam 

determinar se a atenção da empresa se volta para inovações incrementais ou radicais. Se o 

objetivo é simplesmente manter-se no negócio, imitar os outros, ou ter um crescimento 

                                                 
 
22 O radar da inovação foi desenvolvido baseado em entrevistas com gestores responsáveis por atividades de 
inovação em grandes empresas de vários segmentos. Participaram Boeing, Chamberlain Group, ConocoPhilips, 
Du Pont, EBay, FedEx, Microsoft, Motorola e Sony. Sawhney et. al. (2006) revisaram toda literatura acadêmica 
acerca de inovação para ajudar a identificar e definir as 12 dimensões. Para medir essas dimensões, um conjunto 
compreensivo de questões foi compilado, seguindo as melhores práticas no desenho de questionário em que se 
exploram métricas. Dois conjuntos distintos de medidas forma criados para cada dimensão: 1. medidas reflexivas 
para obter uma métrica global para o real nível de inovação em todas as dimensões e; 2. Medidas para obter 
insights sobre atividades ou fatores que contribuem para o nível observado de inovação. 
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vegetativo, a opção, evidentemente, é a concentração em inovações incrementais.  

  Por outro lado, se o objetivo é o longo prazo, o crescimento acelerado e a 

conquista de novos mercados, os esforços devem dirigir-se para as inovações radicais.  

Entretanto, qualquer que seja a opção, as limitações de recursos e o controle dos riscos 

impede que uma empresa inove em todas as dimensões do seu negócio. Por isso, uma decisão 

vital é determinar onde inovar.  

 No constructo de Sawhney et. al. (2006)23 as dimensões da inovação se abrem 

em quatro pólos fundamentais: (1) as ofertas que a empresa gera; (2) os clientes que atende; 

(3) os processos que utiliza; (4) os pontos de presença que ocupa para levar suas ofertas ao 

mercado. Entre esses quatro pólos, os autores colocam oito outras dimensões que podem 

servir como alternativas de rumo.  

 A tabela 11 apresenta as doze dimensões de Sahwney et al. (2006) e exemplos 

de empresas que inovam em cada uma dessas dimensões. 

  Sawhney et. al. (2006) define os vetores da seguinte forma: 

  - A inovação da Oferta consiste no desenvolvimento de novos produtos 

e serviços que representem valor para os consumidores. É uma das formas mais tradicionais 

de inovação, sendo utilizada em todos os setores da economia (Moore, 2004). 

  - A inovação de Plataforma se realiza através da construção de um 

portfólio de produtos e serviços a partir de componentes comuns que são montados ou 

agrupados de formas distintas, possibilitando uma variedade de tipos e modelos adaptados a 

necessidades específicas dos clientes. Quando a Sony lançou o Walkman, ela desenvolveu 

uma plataforma básica do aparelho e gerou inúmeros modelos distintos, de acordo com as 

preferências dos mais distintos consumidores espalhados pelo mundo (Griffin e Page, 1996). 

  - A inovação de Solução consiste na criação de ofertas integradas e 

customizadas para resolver problemas abrangentes dos clientes, se caracterizando pelo amplo 

espectro de alternativas oferecidas. A IBM é um exemplo desse tipo de inovação, pois 

reinventou seu negócio a partir da oferta de serviços complementares ao hardware e software 

comercializados. 

  - A inovação em Clientes consiste em descobrir necessidades não 
                                                 
 
23 Como a lógica do radar é a busca da abrangência do “todo” em termos de inovação, cada parte tem sinergia e 
foi discutido por inúmeros autores que discorreram acerca das tipologias de inovação. 
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identificadas pelos próprios consumidores existentes ou em novos segmentos de clientes não 

explorados. O HABIB’s é um exemplo de empresa que, com uma proposta de valor e 

operação desenhados, possibilitou o atendimento de clientes mais sensíveis a preço e que 

anteriormente não consumiam o fast food. No Rio Grande do Sul, o Diário Gaúcho, jornal de 

baixo preço do grupo RBS, também explorou um segmento importante de clientes antes não 

atendidos (Kim e Mauborgne, 2005, p.104). 

 

Tabela 11: Dimensões da Inovação e Exemplos práticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sawhney et. al. (2006). 

 

  - A inovação na Experiência do Consumidor é uma forma de 

aprofundar a relação com os consumidores, levando em consideração tudo o que o cliente 

ouve, vê, sente e experimenta na interação com o prestador de serviço ou com o produtor. O 

Cirque du Soleil, circo-espetáculo-show canadense, é uma empresa que inova na experiência 

do cliente de forma significativa. Desde a comunicação dos shows, passando pela compra dos 

ingressos, pela chegada no local do evento, pelo ambiente do espetáculo, em tudo a empresa 
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prima pelo alto nível de serviço e atenção aos detalhes a fim de proporcionar uma experiência 

inesquecível para o cliente. O Supermercado gaúcho Zaffari também se destaca pelo alto nível 

de serviço, simbolizado por seus empacotadores, carregadores das compras até o automóvel e 

pela cordialidade de seus colaboradores (Moore, 2004). 

  - A inovação em Captura de Valor é alcançada através do 

redimensionamento e da geração de novas fontes de receita, criando novas sistemáticas de 

preços, redefinido pacotes de serviços ou buscando a complementação no atendimento. O 

Google é uma empresa que inova em Captura de Valor a partir de seu sistema de remuneração 

pelos anúncios colocados junto com a “procura” realizada. Algumas cadeias de varejo estão 

oferecendo financiamentos em longo prazo para bens de consumo e passam a usufruir os 

rendimentos que seriam repassados a uma financeira. 

  - A inovação de Processos promove o redesenho dos principais 

processos operacionais a fim de ampliar a eficiência e aumentar a produtividade. A Toyota é 

um dos exemplos mais conhecidos de empresa que revolucionou o setor a partir da 

implementação de novos processos e do redesenho dos existentes. A partir dessa e de outras 

inovações a empresa mantém melhor produtividade que seus concorrentes. Atualmente, em 

função dos esforços pela qualidade, muitas empresas têm investido em inovações de 

processos (Moore, 2004). 

  - A inovação na Organização consiste na busca de novas formas de 

estruturar a empresa, de redesenhar o papel dos colaboradores e de redefinir as parcerias. A 

Copesul procedeu a um forte processo de re-engenharia e atualmente sua estrutura está 

organizada como times. A empresa de engenharia Promon é uma dessas empresas, 

reconhecida pela forma singular e inovadora com que se auto-organiza. Por exemplo, o 

presidente é escolhido pelos funcionários, há formas de participação nos resultados e a 

empresa possui uma estrutura flexível e ágil (Moore, 2004). 

  - A inovação na Cadeia de Fornecimento busca redimensionar as 

operações que agregam valor ao produto, ajustando as atividades de todos os agentes 

envolvidos no processo de fabricação e de prestação de serviços. A GM, por exemplo, 

organizou a produção do CELTA na montagem de seus sistemistas e no modelo de venda on-

line. É o tipo de inovação que trata de redefinir o modelo de fornecimento do negócio.  

  - A inovação nos Pontos de Presença procura reforçar os canais de 

distribuição para aproximar a empresa do cliente através da presença em pontos de venda e de 
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entrega utilizando formas criativas de relacionamento. Empresas brasileiras calçadistas 

começam a reforçar sua presença no exterior não apenas através de centros de distribuição, 

mas também com a instalação de showrooms em várias capitais européias. 

  - A inovação em Redes promove a integração de clientes, fornecedores, 

parceiros e demais stakeholders no fortalecimento das ligações que conduzem a uma maior 

vantagem competitiva e a um maior valor agregado a produtos e serviços. A OTIS, por 

exemplo, conseguiu uma inovação em rede ao oferecer a possibilidade de monitoramento 

remoto de seus elevadores. Para tanto, estabeleceu uma rede de parceiros de tecnologia, 

segurança e informação para viabilização dessa proposta. 

  - A inovação na Marca consiste na criação de novos contextos e 

aplicações para a marca. A Ferrari, por exemplo, a partir de sua presença no mundo dos 

automóveis, se multiplicou para uma série de produtos incluindo vestuário, canetas e 

notebooks, entre outros. 

 Acopla-se ao modelo de Sawhney et. al. (2006) a perspectiva da 

interdependência entre as inovações e o grau de novidade. 

 Ou seja, em termos de interdependência, por exemplo, a introdução de um 

novo produto, uma nova prática de gestão, um novo processo de fabricação ou um novo 

modelo de distribuição que só se viabilizar comercialmente a partir da inovação em outras 

dimensões do negócio é denominado inovação sistêmica24 (Chesbrough e Teece, 1996). Já as 

inovações autônomas podem ser desenvolvidas em paralelo com o andamento das demais 

funções do negócio, como a inovação de um compressor para ampliar a potência de um motor 

de carro, não impondo inovações em outros componentes do negócio.  

 O grau de novidade se encapsula no constructo de Sawhney et. al. (2006) 

através do dueto classificado em autônoma versus sistêmica (Chesbrough e Teece, 1996) 

versus incremental versus radical (Sivadas e Dwyer, 2000).  

 Enfim, a inovação autônoma ou incremental é aquela que pode ser realizada 

independentemente de outras inovações numa cadeia de suprimento. Já a inovação sistêmica 

ou radical só é técnica e economicamente viável, quando realizada em conjunto com outras 

                                                 
 
24 Um outro exemplo que pode ser associado a esta perspectiva das inovações correlatas (sistêmicas) é em 
relação ao processo de desenvolvimento da máquina fotográfica Polaroid, cuja introdução no mercado necessitou 
do desenvolvimento de uma nova câmara, de um novo tipo de filme e de um novo modelo de comercialização. 
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inovações a ela relacionadas ao longo de uma cadeia de suprimento. Logo, enquanto uma 

inovação autônoma pode ser feita no contexto de uma estrutura horizontal, uma inovação 

sistêmica, dada a dificuldade de coordenação dos diferentes interesses envolvidos no 

desenvolvimento das tecnologias correlatas e dependentes, deve buscar formas mais 

controladas de gestão. 

 Assim, está contemplado no modelo de Sawhney et. al. (2006) a consideração 

de que as inovações podem ser incrementais ou radicais, autônomas ou sistêmicas e que há 

diferentes dimensões em que uma organização pode inovar,  

 Os diferentes tipos de inovação, quanto a sua dimensão, intensidade e 

dependência podem ser analisados usando um único ferramental. Esse ferramental contempla 

as diferentes dimensões do negócio, a intensidade da inovação e o grau de dependência, 

conforme figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Modelo do Radar da Inovação – As 12 dimensões e os graus de novidade. 

Fonte: Sawhney et. al. (2006). 

 O radar é construído a partir do centro, segmentos de reta que representam 

cada uma das dimensões do negócio em que a empresa pode inovar. Cada segmento é 

dividido em 07 níveis que expressam a intensidade de inovação. Os dois primeiros indicam 

inovações incrementais. O terceiro, quarto e quinto níveis indicam as inovações substanciais. 

O sexto e sétimo apresentam as inovações radicais. Ao identificar inovações em uma ou outra 

dimensão pode-se avaliar o grau de dependência da mesma. 

 Em se tratando do modelo em si, Sawhney et. al. (2006) mencionam que à 

medida que continuam a expandir a base de dados dos perfis de radar, serão capazes de testar 
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um amplo conjunto de hipóteses. Por exemplo, a investigação até agora apóia a noção de que 

o sucesso das estratégias de inovação tende a centrar-se em poucas dimensões, em vez de 

tentar uma aproximação em muitas dimensões de uma só vez. 

  Em última análise, o radar da inovação pode orientar o modo de gerir os 

negócios cada vez mais complexos através dos quais estes acrescentam valor, possibilitando a 

inovação ser articulada além produtos e tecnologias.  
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CAPÍTULO III 

3 ESTUDO MULTICASO 

 Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos através do teste do Modelo 

Radar da Inovação de Sawhney et. al. (2006), fornecidos por meio de uma análise quantitativa 

e qualitativa-descritiva. Estas análises objetivam especificar de que forma e em que grau as 

inovações são percebidas nas organizações, objeto do presente estudo. 

 Sob forma de uma análise quantitativa, são fornecidos gráficos que retratam o 

grau das 12 tipologias de inovação de Sawhney de forma que se consiga capturar os 

movimentos inovadores além do tradicional paradigma de produto e processo. Esta avaliação 

gráfica também procede às tabelas que enquadram os dínamos da inovação nestas empresas 

bem como o ranque de preferências por tipos de informação que salvaguardam seus 

respectivos conhecimentos. 

 Antes que sejam apresentados os resultados colhidos, é importante 

contextualizar os casos no que tange a sua importância dentro do cenário de empreendimentos 

de alta tecnologia, a configuração do ambiente de negócios – estrutura da indústria – e o 

escopo em que estes são reconhecidos nos seus respectivos mercados. 

 O cerne deste trabalho se pauta na imersão, em termos de “caso” (Yin, 2005), 

em duas empresas como já mencionado.  

 Também foram mencionadas algumas barreiras que impediram a imersão ideal, 

ou seja, bastante profunda. 

 As empresas analisadas se denominam “empresas inovadoras” (apud Oslo 

Manual, 1997 e Simantob e Lippi, 2003), porque utilizam tecnologia de ponta e são 

possuidoras de conhecimento do seu principal ativo.  

 Entre outras, como os executivos das empresas avaliadas no estudo de caso 

não permitiram a divulgação dos respectivos nomes, denominaremos o caso 1 de Empresa A e 

o caso 2 de Empresa B. Foi permitido apenas mencionar que tais empresas estão no segmento 

de telecomunicações, Empresa A e fabricação de hardware de tecnologia de informação, 

Empresa B. 
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 O entorno que os caracteriza estão assim descritos: 

 

3.1 CASO 1 – EMPRESA A 

 Para entender um pouco sobre o contexto desta empresa, foi necessária a 

visualização do “todo”. Insta: 

 A Empresa A faz parte de um grupo considerado um dos três maiores 

conglomerados de telecomunicações do mundo, pelo critério de número de clientes: são mais 

de 226 milhões de acessos em 23 países em que está presente. É gerador de emprego direto 

para cerca de 244 mil profissionais. 13,7% é a participação do Brasil da receita do Grupo no 

mundo (Intranet, 2008). 

 No Brasil, o grupo empresarial em que a Empresa A faz parte, representa o 

maior conglomerado empresarial privado em atuação; com R$ 20,5 bilhões de receita líquida 

em 2007. Além disso, é o maior contribuinte em impostos e o segundo empregador, com 

76.907 contratados diretos e mais de 41 mil indiretos. No final de 2007, possuía mais de 6 

milhões de clientes (Intranet, 2008). 

 O caso foi aplicado na Vice Presidência que atende o mercado corporativo em 

termos de demanda de comunicação de voz, dados e multimídia. A estrutura hierárquica 

denominada de vice-presidência que responde a este mercado é composta por 5.000 

profissionais e uma carteira de 350.000 clientes corporativos entre pequenas, médias, grandes 

e mega-empresas (Intranet, 2008). 

 A Empresa possui uma planta de 12 milhões de linhas fixas e 2,1 milhões de 

acessos banda larga instalados. 

 

3.1.1  Origem e História 

 A história do Grupo ao qual a Empresa A faz parte teve seu início ou criação 
em 19 de abril de 1924, em Madrid. Sua razão social perdurou por muitos anos até 1997.  
Neste ano, o governo decidiu vender as ações que o Estado possuía. A Empresa A detinha, 
naquele momento, o monopólio das telecomunicações no seu país de origem (Intranet, 2008). 

 Desde a liberalização do mercado de telecomunicações em 1997, com a 
venda das ações que o governo detinha da empresa e com a privatização total da mesma, a 
Empresa A se espalhou e hoje tem atuação em 50 países, dos quais, 20 possui uma atuação 
expressiva. Até hoje o principal mercado é a Espanha, que é de onde se localiza a sede. Os 
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outros mercados tidos como importantes e estratégicos pela empresa são: Portugal, Argentina, 
Brasil, Peru, México, Chile, Colômbia, El Salvador e Guatemala (Intranet, 2008). 

 Em janeiro de 1999, a Empresa A mudou sua razão social a qual perdura até 
hoje (Intranet, 2008). 

 Em 2003, algumas empresas do mesmo setor, aqui no Brasil, se uniram com 
o objetivo de formar um Grupo (Intranet, 2008). 

 Em 2004, a Empresa A já detinha 75% do mercado de telecomunicações da 
Espanha bem como o monopólio em algumas regiões (Intranet, 2008). 

 Desde 2004, o grupo vem obtendo êxito com a comercialização de um de 
seus principais produtos: o serviço de internet banda larga (Intranet, 2008). 

 No final de 2006, o grupo se movimentou para a oferta de TV por 
assinatura. Desde então, conquistou 70 mil assinantes, segundo um relatório da própria 
empresa. Estima-se que até o final do segundo semestre de 2009 a operadora já esteja 
disponível para todo o Brasil (Intranet, 2008). 

 Em abril de 2007, foi obrigada a suspender a divulgação de seus planos de 
minutos, depois da decisão da Anatel. O PROCON de São Paulo solicitou a proibição da 
publicidade a fim de facilitar a compreensão dos consumidores durante a mudança no sistema 
de tarifação de pulsos para minuto (Intranet, 2008). 

 Em 5 de Julho de 2007, a Comissão Européia multou à companhia com a 
maior importância da história, quase 152 milhões de euros por atividades de eliminação da 
concorrência, segundo Neelie Kroes25: "por danificar os consumidores espanhóis, as empresas 
espanholas, a mesma economia espanhola, também danificando a união européia".  

 No Brasil, a empresa começou a atuar quando comprou a Companhia 
Riograndense de Telecomunicações - CRT, do Rio Grande do Sul, empresa que não fazia 
parte do sistema de telecomunicações brasileiro Telebrás, mas que era da competência 
estadual desde o governo de Leonel Brizola, em 1962. Por ocasião do programa de 
privatização da Telebrás, em 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso, a empresa passou 
a operar na região sudeste do Brasil, tendo como principal aquisição a estatal paulista. Além 
desta, foram adquiridas algumas empresas de telefonia celular nos estados do Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Sergipe e Bahia, sendo resultado da privatização da Tele Sudeste Celular (Rio 
de Janeiro e Espírito Santo) e Tele Leste Celular (Bahia e Sergipe). Para essas negociações 
nas regiões sudeste e nordeste, contudo, a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel 
estabeleceu que a Empresa A deixasse de atuar no Rio Grande do Sul. A Empresa A lidera a 
três anos consecutivos o ranking de empresas mais reclamadas no Procon de São Paulo, tendo 
liderado também em outras quatro oportunidades sendo elas: 1998; 1999; 2000; 2001. 
Recentemente a Anatel proibiu a Empresa A de vender banda larga depois de uma série de 
interrupções deste serviço. Segundo Plínio de Aguiar Júnior, conselheiro da Anatel, a Empresa 

                                                 
 
25Neelie Kroes, em 2004, foi nomeada para presidir a comissão européia de concorrência. Sua indicação foi 
duramente criticada por causa de seus laços com grandes empresas e supostos envolvimentos em negociatas de 
armas. Kroes, tentou defender a sua integridade, sempre que teve que lidar com questões relativas à concorrência 
nos setores da indústria em que ela costumava ser ativa; como telecomunicações, por exemplo. Como presidente 
da Nijenrode University, Kroes concedeu um doutorado honorário ao fundador da Microsoft Bill Gates em 1996.  
Os europeus à chamam de "Níquel Neelie" e "Steely Neelie". Ela aparentemente ganhou seu apelido porque ela é 
dura na mesma linha como a "Dama de Ferro" Margaret Thatchero no Reino Unido, isto quando se lida com 
problemas de concorrência. (http://ec.europa.eu/commission_barroso/kroes/profile_en.html; Acessado em 25 de 
agosto de 2009). 
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A não tem domínio técnico-operacional suficiente para controlar o sistema de banda larga 
(Intranet, 2008). 

 

3.1.2 Motivadores da Estratégia 

 Insta a essência que motoriza a estratégia da Empresa A: 

VISÃO - “...Queremos melhorar a vida das pessoas, facilitar o desenvolvimento dos 

negócios e contribuir para o progresso das comunidades em que atuamos, proporcionando-

lhes serviços inovadores com base nas Tecnologias da Informação e Comunicação. ...”. 

(Intranet, 2008). 

MISSÃO – “... Contribuir para a construção do futuro das regiões onde a Empresa A opera, 

impulsionando seu desenvolvimento social através da educação e utilizando para isso as 

capacidades distintivas do Grupo: sua extensa base de clientes e empregados, sua presença 

territorial e suas capacidades tecnológicas. ...” (Intranet, 2008).  

OBJETIVO ESTRATÉGICO – Não pôde ser revelado. 

 

3.1.3 Resultados Financeiros 

 A receita operacional líquida da Empresa A em 2009 atingiu R$ 14,7 bilhões. 

O valor é 0,6% maior do que o resultado apurado no mesmo período do ano passado. 

Tabela 12: Resultados Financeiros da Empresa A.  

Dados em R$ Bilhões 2007 2008 2009 2000 - 2009 

Investimento 1,673 1,721 1,992 22,316 

Receita Operacional Bruta 20,351 20,797 21,184  

Receita Operacional Líquida 14,395 14,643 14,728  

Resultado Líquido 2,542 2,816 2,363  

EBITDA 6,552 6,908 6,215  

Margem EBTIDA (%) 45,2 47,2 42,2  

Provisão para devedores 
duvidosos (% sobre Receita 
Operacional Liquida) 

3,1 3,9 4,4  

Pagamentos de Impostos 6,1 7,3 7,2 43,8 

 

Fonte: (Intranet, 2008). 
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3.1.4 Processo de Amostragem e Coleta de Dados 

 Em termos empíricos, o método de coleta de dados se deu por meio de um 

questionário estruturado aplicado aos profissionais da empresa e executivos dos 

departamentos (Vendas, Pré-Vendas, Pós-Vendas, Marketing, Gestão de Projetos, Recursos 

Humanos, Financeiro, Jurídico, Informática, Engenharia de Projetos, Engenharia de 

Implantação, Engenharia de Operação e Logística). 

 O período de coleta durou 30 dias, no mês de julho de 2009.  

 Os dados foram capturados por uma ferramenta construída pelo próprio 

pesquisador para maximizar a coleta; ou seja, interface web e banco de dados para 

armazenamento dos dados.  

 A ferramenta e o servidor estiveram num datacenter, (Alcaline26) com acesso 

internet para a exposição deste front-end de forma ininterrupta para que o respondente, em 

qualquer lugar, em qualquer momento, pudesse registrar seu parecer. 

 Sob posse do contato e e-mail de 500 profissionais, entre funcionários e 

executivos da Empresa A, o processo de survey foi iniciado através do envio de e-mails à 

estes profissionais. 

 O modelo solicitado está no apêndice deste trabalho. 

 Encontra-se, também no apêndice, o desempenho hipotético de como essa 

estrutura foi projetada para captura das informações dos respondentes. 

 

                                                 
 
26 Alcaline: http://www.alcaline.com.br 
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3.2 CASO 2 – Empresa B 

 Esta empresa também é afiliada ao grupo no país sede.  

 A matriz e suas subsidiárias são fornecedoras de sistemas, componentes, 
serviços e soluções de integração de redes de computadores, aplicações em telecomunicações 
sob uma perspectiva de customização enquanto soluções demandadas pelo mercado. Os 
resultados financeiros da empresa no mundo são afetados pela tendência de fatores como a 
indústria da tecnologia da informação e suas mudanças / evoluções tecnológicas e 
crescimento vegetativo da internet, rede de celulares, tecnologias de banda larga, ciclos de 
produtos resultantes da evolução de cada geração de computadores, sistemas de comunicação 
e componentes eletrônicos. 

 Atualmente, 2009, a Empresa B possui um quadro 700 funcionários. No 
mundo, a matriz e subsidiárias somam 147.000 funcionários (Intranet, 2009).  

 

3.2.1  Origem e História 

 A Empresa B foi fundada em 1899. Desde então, seus negócios envolvem 

sistemas de comunicação, equipamentos industriais, sistemas eletrônicos para indústrias e 

computadores. É a maior fabricante de chips e computadores pessoais do Japão. 

 Neste país, a Empresa B possui uma rede de 88 subsidiárias, sessenta e uma 

plantas e mais 405 escritórios. No exterior, Empresa B possui 74 subsidiárias consolidadas em 

23 países, 64 subsidiárias e afiliadas com 64 plantas produtivas em 21 países, além de 

desenvolver P&D em 3 países. 

 Nos anos 60, a Empresa B decidiu implantar subsidiárias industriais fora do 

Japão. Os Estados Unidos, o México e o Brasil foram escolhidos para receber as três 

primeiras unidades. 

 Os primeiros contatos da Empresa B com o mercado brasileiro começaram em 

1964. No ano seguinte, o governo decidiu criar a Embratel e dar início à implantação do 

Sistema Nacional de Telecomunicações. A Empresa B e mais 15 empresas internacionais, a 

convite da Embratel, participaram da primeira concorrência para fornecimento e instalação de 

equipamentos de transmissão por microondas no Tronco Sul, ligando São Paulo, Curitiba e 

Porto Alegre, numa extensão aproximada de 1.000 km. A Empresa B venceu essa 

concorrência e forneceu o primeiro sistema de rádio de alta capacidade totalmente em estado 

sólido. 



163 
 

 Assim foi fundada a Empresa B, em 26 de novembro de 1968, no exato 

momento em que o Brasil passava a investir maciçamente na modernização e expansão de 

seus meios de comunicação. 

 Em 1972, a Empresa B forneceu e instalou os equipamentos para a realização 

do primeiro teste de televisão em cores no Brasil, com a transmissão da Festa da Uva, em 

Caxias do Sul (RS). 

 No ano seguinte, houve o primeiro contrato de fornecimento de Multiplex 

FDM, (frequence division multiplexing), nacional, de 44.620 canais, para a Embratel.  

 Iniciaram-se as atividades do Centro de Treinamento da Empresa B e a 

produção local de Multiplex FDM (frequence division multiplexing). 

 Em 1975, foi assinado com a TeleBrasília o primeiro contato de fornecimento e 

instalação de equipamento de rádio digital. 

 Após três anos, a Empresa B implantou o primeiro sistema óptico do Brasil, de 

34 Mbps27, na rota Bento Ribeiro-Colégio, numa extensão de 5 km e sem repetidora.  

 A nacionalização do capital da Empresa B ocorreu em 1982, por meio de joint-

venture com o grupo Brasilinvest, após o início da produção local do PABX digital xxy digital.  

 Dois anos depois, a Empresa B assinou os primeiros contratos de fornecimento 

de centrais digitais para a Embratel, Telerj – Telecomunicações do Rio de Janeiro, Telesp – 

Telecomunicações de São Paulo e TeleBahia e também os primeiros contratos de 

fornecimento de equipamentos para estações terrenas do Sistema Via Satélite (Brasilsat). 

 Em 1986, a holding Globopar assumiu o controle acionário da NEC do Brasil, 

no lugar do Brasilinvest. No ano seguinte, ocorreu a implantação da primeira central de 

comutação totalmente digital no país, em Bauru (SP). 

 Em 1989, a Empresa B assinou contrato com a Telerj para fornecimento e 

instalação do primeiro sistema de telefonia móvel celular do Brasil. 

 Em 1992, foi assinado um contrato com a Embratel para fornecer e instalar o 

primeiro sistema óptico de longa distância no Brasil, na rota Rio – SP, e outro contrato com a 

TeleBahia, para fornecimento e instalação do sistema de telefonia móvel celular para a 

                                                 
 
27 Mbps: unidade de medida que representa a taxa de comunicação em redes de telecomunicações de 
dados; É abreviação de “Megabits por segundo”. 
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Grande Salvador (TelecomOnline, 2009). 

 Em 1993, foram assinados contratos com a Telesp para o fornecimento e 

instalação dos sistemas de telefonia móvel celular das regiões Grande São Paulo / Jundiaí / 

Santos, Campinas / Sorocaba e São José dos Campos, e com a Embratel, para fornecimento e 

instalação da rota óptica de longa distância São Paulo – Belo Horizonte (Intranet, 2009).  

 No mesmo ano, a Empresa B recebeu o Certificado de Sistema de Qualidade, 

de acordo com a norma ISO 9001, concedido pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini 

(TelecomOnline, 2009). 

 Em 1997, a Empresa B foi a primeira empresa no país no setor de 

telecomunicações a receber o certificado ISO 14001, de gestão ambiental, concedido pelo 

BVQI - Bureau Veritas Quality International (TelecomOnline, 2009). 

 Em 1998, a Empresa B venceu a licitação da Telesp para a digitalização do 

sistema celular móvel e assinou contrato para o fornecimento de um milhão de terminais 

móveis celulares digitais para a região metropolitana de São Paulo (Intranet, 2009). 

 Em 1999, o controle acionário da empresa foi transferido da Globopar para a 

Empresa B (TelecomOnline, 2009). 

 Ainda, neste ano, a TCSI Corp. fechou acordo para fornecer softwares de 

telecomunicações para a Empresa B. A TCSI Corp. não divulgou valores referentes ao 

negócio. Mediante aspecto, a Empresa B utilizou os softwares para promover mudanças em 

seus sistemas de telefonia (Intranet, 2009). Em agosto do mesmo ano, a controladora da 

firma, Globo Comunicações e Participações SA, vendeu 21% de sua parcela para a matriz da 

Empresa B (Intranet, 2009). Instantes atrás, após a notícia, os papéis da californiana TCSI 

eram acentuadamente elevados em 57,14% no mercado nova-iorquino, para a cotação de US$ 

2,75 (Investimentos e Notícias, 1999). 

 Desde abril de 2000, as atividades da Empresa B no Brasil estão concentradas 

em um único local, permitindo completa integração entre as áreas de Marketing, Comercial e 

de Operações, envolvendo engenharia de software e desenvolvimento de produtos e sistemas 

(TelecomOnline, 2009). 

 A matriz e a Empresa B filial do Brasil firmaram relacionamento estratégico 

com a Celestica Inc., empresa canadense especializada em manufatura na área eletrônica, a 

qual assumiu as instalações industriais da Empresa B (TelecomOnline, 2009). 
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 Em 2001, foram assinados contratos de fornecimento do Projeto Satélite Fase 

2, com a Telemar, e do Plano de Atualização Tecnológica da Planta de Comutação, com a 

Telefônica. A Empresa B atingiu a cifra de 10 milhões de linhas telefônicas digitais 

produzidas no Brasil (TelecomOnline, 2009). 

 Em 2005, a Empresa B fez um grande exercício de aprendizagem tecnológica 

para foco no ramo de segurança e rastreabilidade hospitalar. O sistema de rastreabilidade é 

controlado por antenas e dispositivos, como pulseiras inteligentes com código de barra, que 

permitem rastrear pessoas, equipamentos portáteis de alto custo e medicamentos por meio de 

rádio – freqüência (Saúde Business Web, 2007). 

 Em 2005, também, a matriz investiu R$ 35 milhões na Empresa B responsável 

por soluções; empresa esta com objetivo estabelecido de prestar serviços de tecnologia de 

informação e telecomunicações para o governo e empresas. O atendimento de operadoras de 

telefonia, que correspondia a 75% das vendas, continuou com a Empresa B. A reestruturação 

teve foco na adequação de mercado daquele momento; ou seja, os executivos da empresa 

perceberam a diminuição da demanda por serviços relacionados com a telefonia convencional 

e o aumento da busca por sistemas com base em VoIP28.  

 Em 2006, a Empresa B inaugurou o Centro de Serviços Profissionais, 

tornando-se referência na América Latina em termos de operação e manutenção de redes de 

comunicação empresarial (TelecomOnline, 2009). 

 Em 2007, a VeriSign. Inc., empresa fornecedora de infra-estrutura digital para 

o mundo conectado, anunciou acordo com a Empresa B. Através do acordo, as empresas 

trabalharão em conjunto para o fornecimento de uma solução completa de tecnologia e 

serviços para prover o gerenciamento remoto dos dispositivos de segurança dos clientes. A 

solução que proporciona a análise e priorização dos eventos de segurança de acordo com 

informações locais do cliente, dados do mercado e tendências globais, possui tecnologia de 

ponta e suporte a diversos fabricantes de dispositivos de segurança. Dessa forma, a Empresa 

B conseguiu ampliar sua oferta de soluções de segurança da informação para as operadoras de 

telecomunicações e corporações, alavancando sua participação no segmento de segurança 

(Verisign, 2009). 

 Em 2007, também, a Empresa B inaugurou, em São Paulo, o Centro de 

                                                 
 
28 Método tecnológico de transmissão de voz sob redes de comunicação IP (internet protocol). 
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Serviços Gerenciados de Segurança chamado de Security Operation Center (SOC) sob um 

investimento de R$ 4 milhões (TelecomOnline, 2009). 

 Em 2008, a Empresa B decidiu reunificar as operações no Brasil, consolidando 

em uma única empresa a então inicial Empresa B e a Empresa B responsável por soluções, 

empresa esta criada em 2005 com o objetivo de atender aos mercados corporativo e governo. 

Segundo o vice-presidente da matriz, a estratégia de convergência para as redes de futura 

geração fez com que a existência de duas empresas deixasse de fazer sentido. 

(TelecomOnline, 2009). 

 

3.2.2  Motivadores da Estratégia 

 Insta a essência que motoriza a estratégia da Empresa B: 

VISÃO - “... Ser um parceiro criativo e reconhecido no fornecimento de soluções de 

comunicação e tecnologia da informação, compreendendo o negócio e fornecendo as 

melhores condições competitivas pra seus clientes, utilizando as melhores parcerias e 

atuando com responsabilidade para com o meio ambiente e a sociedade. ...” (Intranet, 2009). 

MISSÃO - “... Tornar-se o centro estratégico do grupo da Empresa B, com faturamento de 

R$ 1 Bilhão, e ser reconhecido pelos acionistas como uma referência internacional, pelo 

mercado como um dos principais provedores de soluções inovadoras de comunicações e 

tecnologia de informação e pelos profissionais do segmento como a empresa preferida. ...” 

(matriz, 2009). 

OBJETIVO ESTRATÉGICO – Não pôde ser revelado. 
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3.2.3  Resultados Financeiros 

 Os resultados financeiros da matriz estão expostos da seguinte forma: 

Tabela 13: Resultados Financeiros – Matriz da Empresa B. 

FUNDAÇÃO ANO FATURAMENTO 
US$ Bilhões 

VENDAS / 
EMPREGADO 

(US$) 

GASTOS COM 
P&D 

US$ Bilhões 
1999   2.900 

2000 45.063 291.130  1899 

2006 41.002 278.925  

 

Fonte: (TelecomOnline, 2009). 

 

 Já os resultados financeiros da Empresa B estão expostos da seguinte forma: 

Tabela 14: Resultados Financeiros da Empresa B. 

Ano Faturamento 
R$ Milhões 

Lucro Líquido 
R$ Milhões 

Cresc. Sobre 
Faturamento 

Cresc. Sobre Lucro 
Líquido 

2004 328,30 - 1,9 -- -- 

2005 474,70 3,9 44,59% 305,26% 

2006 383,60 27,1 -19,19% 594,87% 

2007 433,00 52 12,88% 91,88% 

2008 445,17 36,7 2,81% -29,42% 

 

Fonte: (GOOGLE, 2009). 

 

3.2.4 Processo de Amostragem e Coleta de Dados 

 Em termos empíricos, o método de coleta de dados se deu por meio de um 

questionário estruturado aplicado a 44 executivos da empresa, nos seguintes departamentos: 

Vendas, Pré-Vendas, Pós-Vendas, Marketing, Gestão de Projetos, Recursos Humanos, 

Financeiro, Jurídico, Informática, Engenharia de Projetos, Engenharia de Implantação, 

Engenharia de Operação e Logística. Foi elaborada uma amostragem estratificada por 

executivos que formam a Organização. 
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 O período de coleta permitido pela empresa foi 10 dias. 

 Os dados foram capturados por uma ferramenta construída pelo próprio 

pesquisador para maximizar a coleta; ou seja, interface web e banco de dados para 

armazenamento dos dados.  

 Foi concedida a permissão desta estrutura, instalada num servidor do 

pesquisador e este configurado na rede local da empresa, tendo-se de antemão, o 

compromisso de seguir as normas de segurança da empresa em termos de proteção antivírus, 

etc. 

 O modelo solicitado está no apêndice deste trabalho. 

 Encontra-se, também no apêndice, o desempenho hipotético de como essa 

estrutura foi projetado para captura das informações dos respondentes. 

 

3.3 Configuração de Mercado das Empresas do Estudo Multicaso no Brasil 

 Essa seção tem o objetivo apenas de apresentar o ambiente de negócios das 

empresas de tecnologia e comunicação. 

 A figura 25 apresenta a configuração do mercado dos últimos 3 anos em 

relação as empresas que fazem parte do estudo multicaso. 

 

 

Figura 25: Configuração de Mercado das Empresas do Estudo Multicaso. 

Fonte: do autor. 
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 As flechas em azul representam o relacionamento de compra e venda numa 

perspectiva bilateral.  

 Em vermelho, estão destacadas as empresas do caso. Ambas estão numa 

posição complexa em termos de mercado, pois são compradoras, fornecedoras e ao mesmo 

tempo concorrentes entre si; ou seja, adotando a Empresa B como referência, ela fornece 

tecnologia para a Empresa A e compra desta, por exemplo, serviços de comunicação de voz, 

internet, etc. Mas ambas concorrem na oferta de tecnologia para o “COMPRADOR FINAL”. 

O grau de concorrência entre essas duas empresas do caso não é tão alto quando comparado, 

por exemplo, com as empresas do centro da figura 25. No setor de telecomunicações, a 

competição é extremamente acirrada. Por ser estrategicamente importante para o 

desenvolvimento do país; existe a figura de um órgão regulamentador, ou seja, a Agência 

Nacional de Telecomunicações – ANATEL.  

 É através deste órgão em que se viabiliza a padronização, controle e 

fiscalização dos esquemas de atuação e posicionamentos estratégicos destas empresas neste 

mercado. 

 Em si, no limite, tanto as empresas que formam o grupo de “fabricantes de 

hardware”29 quanto o grupo de “fabricantes de software”30 concorrem para fornecer seus 

produtos tecnológicos para as operadoras de comunicação (posição central da figura), quiçá, 

todas elas, como um todo, ao formar uma massa empresarial que compete entre si conquistar 

o “COMPRADOR FINAL”. 

                                                 
 
29 , São empresas fabricantes de rede de comunicação e empresas fabricantes de equipamentos para o usuário 
final, como processador, microcomputadores, celulares, handhelds, gadgets, etc. 
30 São empresas desenvolvedoras de sistema operacional de computadores, sistema operacional para 
equipamentos de rede e aplicativos ou sistemas de controle empresarial como CRM´s, ERPs, etc. 
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 A figura 26 tem grande sinergia com o modelo de Redes de Valores de 
Nalebuff e Brandenburger (1996; p.28) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Rede de Valores. 

Fonte: Nalebuff e Brandenburger (1996; p.28). 

 

 Para Nalebuff e Brandenburguer (1996) o mesmo jogador pode ter múltiplos 

papéis. Na dimensão vertical da Rede de Valores encontram-se os fregueses e os fornecedores 

da empresa. Recursos como matéria-prima e mão de obra fluem dos fornecedores para a 

empresa e produtos / serviços fluem da empresa para seus fregueses. O capital flui no sentido 

contrário descrito. Na dimensão horizontal estão os concorrentes e os complementadores31.  

 Muitas empresas são ao mesmo tempo concorrentes e complementadores com 

respeito a seus fornecedores. A Compaq e a Dell, por exemplo, concorre pelo limitado 

suprimento de chip da Intel, recentemente. Mas as duas empresas são complementadores e 

concorrentes em relação à Intel. A Intel gastará muito para uma nova geração de chip. Mas a 

Intel poderá dividir esse custo entre a Compac e a Dell, e todos os demais fabricantes de 

hardware, o que vale dizer que todos pagarão menos para incorporar a Intel. 

 Nessa linha, a primeira caracterização atribuída a esse ambiente de negócios 

formado pelos setores que provém tecnologia de informação e telecomunicações é de um 

                                                 
 
31 Nalebuff e Brandenburguer (1996) definem complementador quando numa dada circunstância, os fregueses 
valorizam muito mais o seu produto quando eles têm o produto de outra empresa associado. Na ausência desse 
produto dessa outra empresa, os fregueses não reconhecem o seu produto com o devido valor. A segunda 
empresa é o complementador; Ou seja, as pessoas gostam mais de cachorro quente quando ele tem mostarda do 
que quando ele não tem. 
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mercado grandemente evoluído e complexo, comparado a mercados mais “comoditizados”, 

como setores de alimentos, bebidas, etc. Aqui o realce não está na questão de produtos em si, 

mas sim em setores em que se massificam empresas que assumem a posição ora é 

fornecedora, ora compradora do mesmo referencial; conforme delineado na figura 25. 

 Nalebuff e Brandenburger (1996; p. 122), sabiamente, descrevem esse 

contexto da seguinte forma: “... Se você não tiver um concorrente agressivo, trate de inventar 

um... A concorrência é uma maneira de vida. ...”. Ou seja, a concorrência aqui, leva ou 

proporciona desempenhos inigualáveis, pois é uma grande turbina da inovação empresarial.  

 Este contexto pode ser exemplificado com o caso da Intel. 

 

 Depois de a Intel ter desenvolvido microprocessador 8086 em 1978, ela 

forneceu licenças de segunda fonte para a AMD, IBM e outras dez fabricantes como a NEC 

Corporation. Mas a questão é: A Intel abriu mão efetivamente do seu monopólio dessa 

tecnologia? Qual é o racional desse movimento? Naquele momento, a IBM, como "freguês" 

prioritário da Intel, estava preocupada em investir no desenvolvimento de hardware que 

dependesse do chip da Intel e depois ficar na dependência de um único fornecedor. Um ponto 

em questão era a capacidade de produção da Intel. Naquela época a Intel não tinha a 

reputação que tem hoje. A IBM insistiu em ter direito de licenciar o micro código da Intel, a 

fim de fabricar chips para o seu uso interno. Outra questão foi o preço que a Intel iria cobrar 

no futuro. Os compradores mostravam-se preocupados com o jogo de amanhã assim como 

com o jogo do momento. Os fabricantes estavam interessados que a Intel licenciasse fontes 

secundárias. Embora a IBM estivesse protegida pelo seu direito de auto-fabricação, ela queria 

proteção de "substituição". Ao concordar em licenciar amplamente seu micro código, a Intel 

assegurou aos fabricantes de hardware que haveria um mercado competitivo para o chip e que 

eles não acabariam sendo reféns. Com essa garantia, os compradores se dispuseram a se 

comprometer com a tecnologia da Intel. O mercado para o chip 8086 foi de fato muito 

competitivo; por volta de 1987, a Intel detinha menos de 30% do mercado. Entretanto, os 

compradores talvez não tenham reconhecido que, ao adentrarem o caminho da Intel, seria 

difícil voltar atrás. O compromisso da Intel de licenciar amplamente sua tecnologia de chips 

não abrangia os chips 286, 386, 486, Pentium e Pentium Pro. Somente cinco companhias 

obtiveram uma licença de segunda fonte para o 286. E como veio a acontecer, somente a IBM 

acabou com uma licença, que fora restrita à produção para uso interno. Por que a IBM e 
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outros fabricantes não insistiram para que a Intel se comprometesse contratualmente a 

licenciar cada geração de tecnologia de chips? Na verdade, a Intel firmou contrato de 

licenciamento de longo prazo com a AMD e IBM. Mas contratos de longo prazo são difíceis 

de redigir, especialmente no contexto de uma tecnologia de rápida mutação. Como era de se 

prever, surgiram litígios legais sobre a interpretação dos contratos tanto da AMD quanto a 

IBM. A AMD perdeu sua licença de segunda fonte para o 386 e posteriores. Em 1994, a IBM 

resolveu seu litígio vendendo seu licenciamento de volta à Intel por uma importância não 

revelada. A partir do Pentium, a Intel não será obrigada a compartilhar sua tecnologia. Para a 

IBM, se a Intel não mais criasse sua própria concorrência, ela, a própria IBM teria que criar 

alguma concorrência para a Intel. Ou seja, em sociedade com a Apple e a Motorola, a IBM 

criou seu chip concorrente da Intel; o Power PC. 

 Enquanto esse exemplo ilustra a perspectiva de concorrência, o próximo ilustra 

a perspectiva de cooperação (Nalebuff e Brandenburguer, 1996). 

 Trata-se da interação entre Microsoft e Intel. A Microsoft se beneficia quando a 

Intel cria um chip mais rápido e a própria Intel se beneficia quando a Microsoft avança no 

aperfeiçoamento sistema operacional e aplicativos. Mas da perspectiva da Intel, em muitos 

momentos, a Microsoft não tem avançado numa rapidez desejável. Se as aplicações de 

software não forçam os limites dos chips dos microprocessadores existentes, então a Intel tem 

que encontrar outra coisa para fazê-lo. Do contrário, seus consumidores não sentem a 

necessidade contínua de acompanhar o avanço da tecnologia, adquirindo equipamentos de 

última geração. Se os compradores não se atualizam constantemente, não só o mercado se 

tornará saturado como outros fabricantes de chips poderão se emparelhar. Encima disso, a 

Intel articulou o desenvolvimento de um hardware com processamento mínimo para resolver 

altas definições de vídeo nas comunicações de vídeo conferência ou transmissão de TV sob 

redes IP. Essa solução permitiu ou demandou a necessidade de um grande upgrade na 

velocidade dos chips. Do problema à solução, surgiu mais um problema. Somando-se o fato 

de que o mercado não reconhecia a solução em função do preço, como massificar essa 

necessidade de comunicação multimídia? Tempos anterior, essa lógica aconteceu com os 

fabricantes de aparelhos de fax. O consumo, inegavelmente, foi baixo desde sua invenção no 

início da década de 80. Em função do grande barateamento dos aparelhos de fax na década de 

90, o mercado abruptamente descobriu uma grande utilidade dessa tecnologia. Como a Intel 

poderia se estabelecer no mercado com esta solução, tendo que desembolsar mais 

investimento? A Intel, então, procurou as operadoras de telecomunicações para impulsionar 
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esse novo mercado. Através das redes ISDN (integrated services digital network) ou redes 

integradas de serviços digitais e as redes de alta velocidade ADSL (assimetric digital 

subscriber line) foi possível desenvolver um contexto de consumo em que a Intel pudesse 

baratear seu produto32 com a expectativa de uma venda em larga escala. A operadora ganhou 

com a massificação desse método de comunicação, estimulando o mercado a se comunicar 

por conferência e a Intel conquistou mais um motor de consumo do seu chip já evoluído. 

 Fazendo conjunção com os exemplos mencionados na nuance em que confere 

ao investimento na inovação, está na Tabela 17 o ranque (top 20) das 1000 empresas que mais 

investem em pesquisa e desenvolvimento no mundo, segundo a Booz & Company (2008).  

 

Tabela 15: Innovation 1000. 

 

 

Fonte: (Booz & Company Innovation 1000, 2008) 

 

 Das top 20, 07, (vide asteriscos ao lado tabela), são as empresas que estão nos 

setores que fazem sinergia com a figura 25. 

                                                 
 
32 A Intel para desenvolver esta solução, denominada pela mesma de ProShare, investiu US$ 100 milhões. 
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 Mergulhando mais nesses setores, porém com foco no Brasil, a tabela 16 traz, 

com maiores detalhes, o recorte de empresas por nichos de mercados atendidos em termos de 

tecnologia, que também fazem sinergia com a figura 25 (IDG Brasil, 2008). 

 

Tabela 16: 100 maiores empresas de TI & Telecom. 
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Fonte: IDG Brasil, 2008. 

 Essas tabelas fazem intersecção com os exemplos / casos mencionados na 

questão do desenvolvimento de chips da Intel, por exemplo. 

 Esses aspectos descritos e os exemplos apresentados objetivaram apresentar o 
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quão complexo e circunstancial é o relacionamento dessas empresas nesse setor de tecnologia 

e comunicação. Enfim, mais uma vez urge o epicentro deste trabalho: a soberania e 

longevidade do empreendimento estão sendo conquistados atualmente através do exercício e 

gestão da inovação sob o mote da criação e manutenção de mercados de alto desempenho. 

Nessa linha, quanto inovar já que todos inovam, para conseguir desempenho superior? 

 Outro ponto importante que esse trecho esclarece neste trabalho é a questão da 

conceituação de concorrência. Nos mencionados segmentos ou setores, a concorrência é tão 

complexa que até então não se viu relatório de mercado apresentando as respectivas parcelas 

de capital aprisionadas por cada uma destas empresas sob a ótica do modelo de Nalebuff e 

Brandenburguer (1996). 

 Ou seja, a visão atual de competição nesses mercados ainda é muita 

linearizada. 

 “... O que eu forneço para o mercado, outra empresa fornece? Se sim, o que já 

tenho de capital capturado que a outra não tem e vice – versa?...”. 

 A próxima etapa do trabalho contempla os dados bem como as respectivas 

análises do survey do multicaso. 

 

3.4 Análise do Perfil de Acessos 

 O processo de survey para as duas empresas do multicaso foi conduzido de 

forma diferente, pois aconteceram em circunstâncias diferentes em termos de configuração de 

plataforma e tempo de coleta. 

 Quanto à configuração da plataforma tecnológica dos questionários, maiores 

detalhes estão delineados no apêndice. Apenas como resumo, a plataforma de captura de 

informação da Empresa A ficou armazenada num datacenter na cidade de Florianópolis, num 

período de 30 dias. A segunda plataforma responsável pelo survey da Empresa B foi 

configurada diretamente conectada na rede local da empresa durante 05 dias.  

 A diferença dos respectivos tempos de coleta de informação foi atribuída em 

função do volume esperado de coleta por caso. Ou seja, no primeiro caso, foram enviados 500 

e-mails convite aos profissionais e executivos de cada departamento que formam a empresa. 

Esses departamentos circunscrevem a unidade de negócios responsável pela atuação em 
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mercados pessoa jurídica. O segundo caso, em função do porte da empresa em termos de 

quantidade de profissionais, foi enviado 50 e-mails a todos os executivos de cada 

departamento que compõe a empresa. 

 As tabelas 17 e 18, respectivamente, apresentam os perfis de acessos por 

página dos sites agrupados por tipo de departamento. 

Tabela 17: Distribuição dos acessos por página do site – Empresa A. 

Fonte: do autor. 

 

Tabela 18: Distribuição dos acessos por página do site – Empresa B. 

Fonte: do autor. 

 O primeiro caso, dos 500 convites, 314 fizeram acessos ao conteúdo e, de 

página em página, nota-se a desistência do respondente em prosseguir até o final do survey; a 

começar de 155 acessos sem prosseguimento. Contudo, somente 48 finalizaram as sete 

páginas do site. Ainda, em relação a essa diferença do convite ao primeiro acesso, foram 

contabilizados 95 retornos de e-mails de aviso / comunicado de férias do profissional. 

 Já o segundo caso, dos 50 convites, 44 fez acessos do conteúdo e, de página 

em página, nota-se que apenas um respondente desistiu de finalizar a pesquisa. 17 acessos não 
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deram seqüência no processo de survey e o executivo de pós - venda estava de férias. 

 Dessa forma, as pesquisas tiveram os respectivos índices de finalização: 15% 

dos respondentes na Empresa A e 47% para os respondentes da Empresa B. 

 Nessa linha, como o retorno da pesquisa foi relativamente baixo, Cooper et. al. 

(2003) fornecem algumas dicas para sua maximização: 

  - Acompanhamento: o acompanhamento, ou lembrete, é muito bem-

sucedido para aumentar os índices de resposta. Como cada acompanhamento sucessivo 

produz mais retorno, o pesquisador muito persistente (e bem financiado) pode atingir 

potencialmente um índice total de respostas muito alto. Porém, o valor das informações 

adicionais obtidas dessa forma deve ser comparado aos custos exigidos para fazer contatos 

sucessivos; 

  - Notificação preliminar: há provas de que a notificação antecipada, 

especialmente por telefone, é eficaz para aumentar os índices de resposta; ela também serve 

para acelerar o índice de retorno. Contudo, o acompanhamento é um investimento melhor do 

que a notificação preliminar; 

  - Tamanho do questionário: embora o senso comum sugira que 

questionários menores obtenham um índice de resposta mais alto que questionários mais 

longos, não há comprovação disso. Apenas com um a parte, existiu alguns retornos de e-mail 

de respondentes que se queixaram não só do tamanho do questionário, mas também da 

complexidade das perguntas; 

  - Incentivos financeiros: um incentivo financeiro enviado junto com o 

questionário é muito eficaz para aumentar o índice de respostas. Somas maiores geram mais 

respostas, mas um custo que pode exceder o valor da informação agregada; 

  - Prazos de retorno: os poucos estudos que testaram os impactos de 

datas de retorno descobriram que elas não aumentam o índice de respostas: porém, servem 

para acelerar o índice de retorno dos questionários. 

 

3.5 Análise de Mapeamento 

 Os profissionais que participaram do survey possuem as seguintes distribuições 

de tempo de empresa: 
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Tabela 18: Distribuição dos profissionais que participaram do survey por tempo de trabalho na 

empresa. 

 

 

 

 

 

 A meta da pesquisa foi de capturar a quantidade máxima possível de 

profissionais com um tempo de empresa significativo a ponto de ter adquirido experiência 

mínima e conhecimento sobre os exercícios da empresa e os respectivos movimentos dela 

para o mercado de atuação. Assim, dos intervalos mencionados, os destaques estão em termos 

quantitativos para o contingente acima de 05 anos. Na coleta da Empresa A, o sucesso de 

nesse sentido foi alcançado em 67% dos respondentes enquanto que Empresa B, os 

profissionais com tempo de empresa superior a 05 anos representam 60% de todo o 

contingente de profissionais no todo do survey.  

 Um aspecto positivo que contribuiu para a maximização desse perfil de 

respondente, ou seja, os mais antigos, foi o fato do survey ter sido projetado para o anonimato. 

O anonimato das respostas e o fato de não haver uma reunião física reduzem a influência de 

fatores psicológicos como, por exemplo, os efeitos da capacidade de persuasão, a relutância 

em abandonar posições assumidas e a dominância de grupos majoritários em relação a 

opiniões minoritárias (Estes e Kuespert, 1976), bem como a maximização da atração desse 

perfil de respondente. O anonimato também propiciou com que as pessoas se sentissem à 

vontade para revelar suas percepções sobre a realidade vivida na empresa. 

 No entanto, a estrutura do ferramental foi projetada, também, para capturar o 

movimento de cada respondente nas 07 páginas do questionário. Assim, ficou demarcado 

quando que cada respondente acessou o conteúdo, os respectivos momentos de mudança de 

página web, e por fim, o momento em que o respondente saiu do conteúdo, finalizando ou não 

o questioná 
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 Essa fase do survey até o final do processo de captura de informações foi 

responsável pelo processo de mapeamento de informações que se aproximam muito mais de 

percepções. 

 A começar do ranque das principais razões que motivam as respectivas 

empresas a buscar ou se movimentar rumo à inovação. 

 

Tabela 19: Ranque das principais razões para inovar. 

 

 

 As semelhanças entre as empresas apareceram exclusivamente no vetor 

maximização dos resultados. Ambos apontaram este como sendo o primeiro dínamo do 

“porque” de inovar. Por outro lado, as maiores amplitudes do ranque que expressam suas 

diferenças se encontraram nos quesitos: melhoria de qualidade do que se oferece para os 

clientes, (que para a Empresa A representa a 2º posição do ranque enquanto que para a 

Empresa B, representa a 6ª posição), e melhorias de condições de trabalho, (que para a 

Empresa A representa a 6ª posição enquanto que para a Empresa B representa a 3º posição). 

 Sob esta caracterização, partindo do princípio que o survey conseguiu capturar 

as circunstâncias e prioridades do momento empresarial percebido por estes profissionais, 

esse ranque reflete alguns aspectos enquanto contexto de mercado; ou seja, insta abaixo 

algumas matérias divulgadas na mídia que fazem menção ao maior comportamento distante 

entre os casos, capturado: 

 Para o quesito melhoria de qualidade do que se oferece para os clientes, a 

hipótese que faço para a Empresa B ter apontado esta posição no ranque é explicada pela 

seguinte matéria: “... O elevado desempenho e a elevada confiabilidade dos produtos de transmissão rádio 

por microondas da Empresa B têm sido reconhecidos pelos nossos clientes, em todo o mundo, que se mostram 

bastante confiantes e seguros. Estas qualidades são mesmo a principal razão porque se pode encontrar 

Sistemas de Comunicações Rádio por Microondas em mais de 138 países, em nível mundial. É por esta razão 

que, no Reino Unido a BT ao medir tempos médios entre falhas (MTBF) de 37 anos, não hesitou em atribuir à 
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Empresa B o prêmio por excelência “Network Suppliers Quality Awards” ...” (Intranet, 2009). Ou seja, trata-se 

de um vetor dominado em que favorece a priorização da empresa em outras perspectivas não 

tão dominadas / controladas. 

 Por outro lado, o mesmo vetor melhoria de qualidade do que se oferece para os 

clientes, ranqueado prioritariamente pela Empresa A, faz sinergia com a seguinte matéria: “... 

Com a entrega do primeiro passo do plano de melhorias do serviço de Banda Larga, a 

Empresa A agora se foca nas metas de qualidade para o serviço de banda larga. Na tarde 

de ontem (20), o presidente da empresa reuniu os 80 principais executivos para discutir a 

continuidade das ações de aprimoramento da rede da empresa. A principal tarefa agora 

estará na relação consumidor-companhia, com ações como novas formas de 

comercialização, treinamento diferenciado dos atendentes e um novo modelo de 

confirmação de vendas, conforme explicado pelo presidente da Empresa A, em coletiva na 

sexta-feira (17)...” (Uol Notícias, jul/2009). 

 Esse entorno momentaneamente, não pode, não deve e não foi tomado como 

acabado e generalizado em termos de diagnóstico de comportamento. Tratam-se hipóteses que 

considero muito forte. Eis aqui um convite para a comunidade acadêmica realizar futuros 

estudos sobre a correlação das percepções de profissionais altamente importantes e 

relevantes na empresa e o que realmente vêm acontecendo no contexto vivido pela 

empresa no mercado. Existe ou não correlação? 

 Seguindo a lógica de análise do fator anterior, o ranque de prioridades ou 

importância atribuída aos tipos de informação semelhantes entre os casos é:  

 - a 1ª mais importante, trata-se de informações provindas da própria empresa; 

ou seja, por lógica não haveria possibilidade de ser outra, pois, para se saber o resultado 

financeiro atingido, a primeira informação mais evidente, é a da própria empresa; 

 - a 12ª mais importante, trata-se de informação das consultorias. 
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Tabela 19: Ranque das principais informações prioritárias. 

 

 

 Por outro lado, alguns comportamentos chamaram atenção como:  

 - a Empresa B, no momento, tem valorizado informações provindas dos 

clientes externos em conjunto com as informações das universidades e do governo. Esse 

comportamento ajuda a inferir que se trata de um aprendizado que se abastece das 

necessidades do seu comprador, associado às descobertas tecnológicas que vêm a suprir essa 

demanda, e, por fim, salvaguardado por circunstâncias regulatórias do governo, haja visto que 

um dos principais mercados atendimentos por esta empresa contempla as operadoras de 

telecomunicações (referente à história da Empresa B no Brasil). 

 - a Empresa A, por sua vez, no momento, têm priorizado informações 

provindas dos próprios departamentos, seguido de associações e cooperativas, universidades e 

daí até chegar ao cliente externo. Essas prioridades têm sinergia com algumas informações 

externas para confronto. Instam: 

 Os principais projetos da Empresa A: 

  O GEMA – Gestão de Marketing foi implementado para a Empresa A 

com o objetivo de estabelecer relações individuais com os clientes e melhorar seu grau de 

satisfação. O GEMA inclui o desenho e implantação da campanha e o uso de processos e 

ferramentas para otimizar a comunicação entre a empresa e seus clientes, por meio da 

organização, automatização e controle das campanhas (Intranet, 2008).  

  CORE-CUNE: Para atender uma série de consultas públicas da Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Empresa A implementou o sistema CUNE. Trata-se 

de um modelo de custos histórico para permitir à Empresa A cumprir as exigências com o 

órgão regulador. Além disso, foi realizada a integração do sistema de contabilidade analítica 
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de uma empresa do grupo da Empresa A com o CUNE, que passou a conter informações 

também dos serviços de dados. Outra empresa do grupo também deu continuidade à evolução 

e manutenção dos sistemas CUNE e do sistema de custos de rede (CORE) para a Empresa A 

(Intranet, 2008). 

  ATIS: trata-se da criação da Fábrica de Software ATIS para atender as 

diretrizes globais de integração dos modelos de processos e sistemas de informação comercial 

do projeto ATIS nos módulos de Infra-Estrutura de Negócio, Atenção ao Cliente, Faturamento 

e Cobrança (Intranet, 2008). 

  DW Bilhetagem total: O projeto foi implementado pela empresa do 

Grupo para a Empresa A devido à necessidade de criação de uma base de dados histórica com 

informações sobre os registros de chamadas para analisar o comportamento dos clientes 

(Intranet, 2008). 

 

3.6 Avaliação do Grau de Novidade das Inovações 

 O survey do questionário projetado permitiu a geração de uma base de 

informação capaz de projetar o gráfico de radar que retrata o modelo de Sawnhey et. al. 

(2006). 

 Nesta seção, o objetivo é apresentar o contexto do todo seguido das análises. 

Os gráficos de radar que retratam as percepções dos departamentos sobre as inovações da 

empresa estão anexados no apêndice. 

 

3.6.1 Graus de Novidade: Perspectiva de Toda Empresa avaliada por Todos 

 O formato do gráfico de radar gerado pela coleta das informações tem um 

contorno muito similar entre os dois casos; apesar deste formato ter sido gerado apenas em 

função das percepções dos profissionais de dentro da empresa. Fica evidente, independente 

disso, a possibilidade de se comparar cada uma das 12 vertentes de inovação. Por outro lado, 

o gráfico de radar visto como um “todo” mostra a amplitude mais macro ou horizontal em 

termos de exercícios do inovar.  

 No entanto, esta questão do “todo”, conforme o modelo, para por aí. 
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 Ou seja, primeiramente, em relação ao aspecto quantitativo, Sawhney et. al. 

(2006) não comentaram a viabilidade ou perspectiva de construção de um indicador que 

sumarizasse o radar, ou seja, o quantitativo das partes de modo a calcular um índice que 

mostrasse a inovação como um todo, (a prática empresarial num todo composto pelos 12 

vetores de inovação). Eis aqui uma pequena contribuição ou extensão ao modelo já 

aplicado neste trabalho. O índice proposto que representa hipoteticamente o todo 

inovativo pode ser calculado em função da área do plot do gráfico de radar.  

 Os índices que representa os respectivos radares dos casos sob ótica da 

“inovação horizontal”, ou seja, o todo inovativo formado pelos 12 vetores é: 17,92 para a 

Empresa B e 25,59 para a Empresa A. 

 Ou seja, nesse sentido sob o viés da comparação, a percepção que os 

profissionais da Empresa A têm enquanto empresa inovadora é maior do que os profissionais 

da Empresa B têm da respectiva empresa em que trabalha; o que para nós valeria inferir, por 

este método, que a Empresa A inova mais que a Empresa B. 

 Essa citação comparativa não pode ser analisada apenas sob a perspectiva das 

percepções. É importante que se configurem outros elementos “não viesantes” como a 

percepção dos stakeholders externos da Empresa A ou B, por sua vez, a associação destas 

percepções à indicadores tangíveis como eficiência / eficácia nas respectivas áreas de 

concentração de inovação, além do resultado financeiro associado, seja macro receitas ou 

macro despesas.  

 Os arranjos de possibilidades são infinitos. Conforme versado na introdução 

desse trabalho, é complexo dissociar o resultado global da empresa a um movimento de 

inovação. Ou seja, existe possibilidade de se ter empresa no mercado que possui desempenho 

superior sem praticar inovação ou ser considerada inovadora. A justificativa do desempenho 

superior pode ser explicada por outras fontes. 

 Assim, o gráfico do radar de Sawhney et. al. (2006) contempla as seguintes 

caracterizações: 
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Figura 27: Radar da Inovação – Percepção de todos sobre a empresa. 

Fonte: do autor referente ao multicaso. 

 

 O ferramental auxiliado por uma massa de dados satisfatoriamente colhida 

auxilia em mais duas análises.  

 A primeira análise está associada aos vetores percebidos como o mais 

inovado e o menos inovado. Para a Empresa A, o vetor menos inovado foi à perspectiva de 

Clientes; já o mais inovado foi à perspectiva de Rede. Já com relação à Empresa B, o vetor 
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menos inovado foi Organização e o vetor mais inovado foi Cadeia de Fornecimento. 

 Esses comportamentos se referem às respectivas empresas tendo-se a avaliação 

de todos os profissionais indistintamente. Certamente, ao referenciar essa dicotomia por 

departamento, os conjuntos dos menores e maiores mudam em função do grupo específico de 

percepções. Instam na tabela 19 os agrupamentos. 

 

TABELA 19: Relação dicotômica das maiores e menores inovações por empresa. 

 

 A segunda análise está associada às semelhanças e diferenças entre as duas 

empresas com base em cada vetor de inovação. 

 Assim, do formato de radar em que existe a sutil semelhança33 de contorno 

entre as duas empresas, existe também algumas diferenças. A semelhança entre os casos, 

medido pela mínima distância euclideana, está na vertente marca e a máxima diferença, 

medido pela máxima distância euclideana, está na vertente Agregação de valor. As 

semelhanças e diferenças foram capturadas pela distância euclideana dos pontos de cada vetor 

                                                 
 
33 Segundo Bussab et all. (1990:16), pode-se verificar quanto dois objetos são parecidos, ou diferentes, através 
de uma medida que se denomina “coeficiente de parecença”.  Essa grandeza permite indicar as similaridades ou 
dissimilaridades entre os valores observados. Os autores ainda afirmam que o coeficiente de parecença pode ser 
de dois tipos: (1) medidas de similaridade e (2) medidas de dissimilaridade. No primeiro caso, quanto maior o 
valor observado, mais parecido serão os objetos. No segundo, quanto maior o valor observado, menos parecido 
(mais dissimilares) serão os objetos. Como exemplo de coeficientes de parecença, pode-se citar o coeficiente de 
correlação como sendo uma medida de similaridade, já que, quanto maior for o coeficiente de correlação entre 
dois grupos de dados, mais parecidos serão eles. A distância euclideana, por sua vez, é uma medida de 
dissimilaridade, pois quanto maior for a distância euclideana entre dois objetos, mais dissimilares eles serão. 
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de inovação no gráfico que exprimem o comportamento. 

 

3.6.2 Graus de Novidade: Perspectiva de Toda Empresa avaliada pelos departamentos 

 Conforme mencionado, os gráficos que mostram as percepções dos 

departamentos sobre as inovações da empresa estão no apêndice. 

 A tabela 19 traz um enquadramento dos respectivos índices que representa a 

percepção dos departamentos em relação ao “todo” inovativo, ou, em termos de “inovação 

horizontal”, calculado pela área do gráfico do radar bem como os principais vetores de 

semelhanças e diferenças entre os casos, calculado pela distância euclideana dos pontos no 

gráfico de radar. 

 

Tabela 19: Radar da Inovação – Percepção dos departamentos sobre empresa. 
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Fonte: do autor referente ao multicaso. 

 A tabela 19 também possui alguns insumos para análise. A primeira matéria 

prima provém da coluna vetores (tipo 1) que indica as perspectivas de inovação semelhantes 

entre os casos, percebidas por cada tipo de departamento pesquisado no survey. A coluna 

vetores (tipo 2) mostra a perspectiva de inovação que mais diferencia os dois casos mediante 

a percepção de cada departamento. Ao lado, está mencionada a empresa que possui o vetor 

maximizado.  

 Uma interessante visão está nas cores em que representam as percepções 

semelhantes entre os departamentos do caso múltiplo frente ao vetor de inovação. Ou seja, as 
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linhas representadas pela cor azul mostram que os departamentos de Engenharia de Operação 

e Pré Vendas das duas empresas possuem percepções semelhantes quanto à inovação em 

ofertas. A cor roxa mostra os departamentos de Informática e Recursos Humanos da Empresa 

A que percebem de forma semelhante à perspectiva de inovação em solução.  

 Em relação à percepção que a Engenharia de Operação tem sobre a inovação 

nestas empresas, existe aqui um paradoxo: Apesar do Índex Global da Empresa A ser maior, é 

na Empresa B que a Engenharia de Operação percebe que a inovação na Cadeia de 

Fornecimento é disruptiva.  

 Em cima disso, faço a seguinte pergunta: qual seria o comportamento 

ideal para uma empresa se sustentar na indústria de alta tecnologia? Uma empresa que 

possui vetor de inovação com grau de novidade 7 reconhecido no mercado ou um 

conjunto de inovações em termos horizontais refletidos pela área do gráfico do radar sob 

um índice quantitativo maximizado? 

 Vale frisar que o comparativo entre os casos está fundamentado no que cada 

“um percebe sobre si mesmo”. Por questões de sigilo, não foi projetado questões para o 

cruzamento inter-empresarial, ou seja, Empresa A, Empresa B, comprador final, etc. 

 

3.7 Considerações do Estudo 

 Foi testado o modelo de Sawhney et. al. (2006) em duas empresas de alta 

tecnologia; seguindo a sugestão de Yin (2005) sobre a sua preferência de caso múltiplo à caso 

único.  

 Foram mapeados os principais vetores de Sawhney et. al. (2006) mais 

inovados e menos inovados das respectivas empresas. 

 Foi categorizado o ranque dos principais motivos que energizam as empresas a 

inovar. 

 Foi categorizado o ranque dos principais tipos de informação que favorecem o 

salto de conhecimento nos departamentos e na empresa como um todo. 

 Todos os objetivos atribuídos neste trabalho foram alcançados devido às 

seguintes nuances discutida abaixo. 

 A fase de mapeamento serviu, entre outras, não só para conhecer detalhes do 
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caso estudado como também para articular as comparações. Por outro lado, é um grande 

desafio, seja para o analista seja para o pesquisador, a questão do nível de relevância de 

amostra. 

 O modelo de Sawhney et. al. (2006) deve ser trabalhado com muito rigor a 

começar da coleta dos dados.  

 Por exemplo, em relação à relevância da amostra: É mais importante se ter 

uma base de dados de percepções de um grande volume de profissionais ou uma base de 

dados de um grande volume de executivos, quando se pretende avaliar a empresa sob o 

âmbito interno? Ou seja, o pesquisador ou analista que estiver aplicando o modelo deve ter 

em mente a configuração amostral ótima em termos qualitativos e quantitativos; pois isso a 

procedência do profissional, em alguns casos, transcende a relevância estatística. 

 Sob a perspectiva externa, essa lógica também prevalece; ou seja, partindo de 

uma visão elementar, qual o grau pontuado tem maior relevância: aquele em que uma 

grande empresa reconhecida no mercado indica a empresa foco com grau máximo de 

inovação ou uma pequena empresa de pouca relevância no mercado?  

 A fase dos ranqueamentos em que é revelada os respectivos valores ou 

intenções que as empresas possuem em termos de razões para inovação e relevância das 

informações, não só servem de insumo para entender seus respectivos comportamentos como 

também pode ser visto como fatores de comparação entre os casos. 

 No entanto, a partir do modelo de Sawhney et. al. (2006), as comparações 

inter-empresariais, e intra-empresarial começam a trazer elementos mais profundos e 

esclarecedores sobre os empreendimentos.  

 Nesta linha, o modelo mostra grande poder frente a contribuição dos vetores 

quantitativos de inovação.  

 Este trabalho permitiu a proposição de dois elementos que podem vir a 

favorecer futuras análises quantitativas no modelo de Sawhney et. al. (2006): 

  - a perspectiva da área do gráfico de radar de Sawhney et. al. (2006) 

operacionaliza, em termos quantitativos, o colapso das 12 tipologias de inovação num 

índice de inovação que podemos chamar de “inovação horizontal”, ou seja, trata-se da 

convergência de todos os graus de novidade de cada vertente de inovação num “todo 

quantitativo de inovação”; 
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  - a perspectiva da distância euclideana entre os pontos indicados no 

gráfico de radar, por perspectiva de inovação; ou seja, as menores distâncias indicam 

percepções semelhantes; a lógica oposta indica percepções discriminantes. 

 

 As percepções dos profissionais são inerentes aos contextos vividos e consigo 

estão incrementados as experiências, informações do seu micro-ambiente muito mais 

profundo do que do macro-ambiente. 

 O conceito de percepções deve ser entendido, pelo menos nos seguintes 

enquadramentos:  

  * À luz de Nalebuff e Brandenburger (1996; p. 66), discorrem sobre 

“percepções” na ótica dos negócios. As pessoas diferentes vêem o mundo de maneira 

diferente. Assim como os valores adicionais dos jogadores e as regras são importantes num 

jogo, as percepções dos jogadores também o são. O modo como as pessoas percebem o jogo 

influencia as jogadas. Por conseguinte, qualquer descrição de um jogo tem que incluir a 

maneira como as pessoas percebem o jogo; até mesmo como acreditam que outras pessoas o 

percebem, como acreditam que outras pessoas acreditam que o jogo é percebido, e assim por 

diante. Um jogo separado do modo como os jogadores o percebem é coisa que não existe. As 

percepções são particularmente importantes nas negociações. Nalebuff e Brandenburger 

(1996) esclarecem esse pensamento com o exemplo de dois garotos no momento da divisão 

de uma torta de limão. Nalebuff e Brandenburger (1996) começam sua articulação 

pressupondo a grande chance de que os garotos não vêem a torta da mesma maneira. 

Suponha, por exemplo, que o segundo garoto prefere cobertura e o primeiro sabe disso. Se 

esse fosse o caso, de que forma o primeiro garoto poderia dividir o bolo? Ao invés do garoto 

poder cortar a torta no meio, ele poderia fatiar a torta numa condição em que o recorte menor 

teria a maior porção de cobertura. Esse recorte poderia induzir a tentação do primeiro garoto 

muito mais do que num recorte mediano e assim, no final, o primeiro garoto poderia ter a 

maior parte da cobertura e o segundo garoto a maior parte da torta. Nalebuff e Brandenburger 

(1996) chamam esse entorno de bangue-bangue texano. A estratégia de negócios certa 

depende de suas percepções. Isso é valido em  todos os jogos. As percepções fazem sempre 

parte do quadro. Às vezes, cabe a elas um papel de destaque. 

  * Popper denominou de “teoria do balde mental” a concepção de que 

nosso conhecimento consiste de percepções acumuladas ou percepções assimiladas, separadas 
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e classificadas. Aristóteles já afirmara que nada há no intelecto humano que antes não tenha 

estado nos órgãos dos sentidos. Anteriormente, os atomistas gregos admitiram que os átomos 

que se desprendiam dos objetos, entrando nos órgãos do sentido, convertiam-se em sensações; 

com o passar do tempo, o conhecimento era determinado como um quebra-cabeça que se 

montava a si próprio. “... De acordo com essa concepção, nossa mente se assemelha a uma 

vasilha – uma espécie de balde – em que percepções e conhecimento se acumulam...” 

(Popper, 1975, p. 313). Os acessos ao balde são propiciados pelos órgãos dos sentidos. Os 

empiristas radicais aconselham que interfiramos o mínimo possível com o processo de 

acumulação do conhecimento. O conhecimento verdadeiro é conhecimento puro, livre dos 

preconceitos que tendemos a agregar às percepções. Bacon aconselhava um processo de 

depuração mental para afastar os “quatro ídolos” (Bacon, 1984) - preconceitos que habitam a 

mente humana e a obscurecem - e assim o sujeito tornar-se-ia uma criança, uma taboa rasa 

diante da natureza. Kant (1987) negou que as percepções possam ser puras e afirmou que os 

nossos conhecimentos são uma combinação de percepções com ingredientes adicionados 

pelas nossas mentes - as formas da sensibilidade e do entendimento -, se afastando então do 

empirismo radical. Popper assevera que a “teoria do balde” está equivocada pois o que 

realmente importa ao conhecimento científico é a observação. “... Uma observação é uma 

percepção, mas uma percepção que é planejada e preparada...” (Popper, 1975, p. 314). Ela é 

antecedida por um problema, por algo que nos interessa, por algo que é especulativo ou 

teórico. Para planejarmos o que observar, temos que ter anteriormente uma hipótese, 

conjectura ou teoria que nos oriente a selecionar as percepções pretensamente relevantes à 

solução do problema. Não é possível observar tudo e, portanto, as observações são sempre 

seletivas. Os seres vivos, mesmo os mais primitivos, respondem a certos estímulos, mas não a 

qualquer estímulo. O número de respostas é limitado, determinado por um conjunto inato de 

disposições a reagir. As respostas dependem do estado interno do organismo; este pode 

permanecer constante com o tempo ou pode se alterar talvez em parte sob influência das 

sensações. A aprendizagem pela experiência é uma mudança na disposição para reagir não 

decorrente apenas do desenvolvimento do organismo – maturação – mas também das 

mudanças de seu ambiente externo. A noção de aprendizagem está intimamente ligada à 

noção de expectativa e também de expectativa desiludida. Uma expectativa é uma disposição 

para reagir, ou “... um preparativo para a reação, que se adapta (ou que antecipa) a um 

estado do ambiente ainda por vir...” (Popper, 1975, p. 316). Nem todas as expectativas são 

conscientes, como bem demonstra o exemplo do encontro inesperado de um degrau no final 

de uma escada; o inesperado do degrau poderá nos obrigar à conscientização de que 
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estávamos à espera de uma superfície plana. A desilusão nos força a alterar o sistema de 

expectativas. Popper considera que a aprendizagem pela experiência consiste basicamente em 

correções nas expectativas a partir das expectativas desiludidas. 

  * Para Morin (2003), o processo de conhecer não é mero reflexo das 

coisas ou do mundo externo, pois todas as percepções são, ao mesmo tempo, traduções e 

reconstruções cerebrais com base em estímulos ou sinais captados e codificados pelos 

sentidos. Sob o anteparo deste pensamento, Amorim et. al. (2006) citam uma experiência com 

alunos mestrandos em educação num momento de reflexão perceptivo via apresentação da 

figura de “Monalisa”, seguindo da seguinte pergunta: o que você vê? Os alunos fizeram 

anotações sobre as representações e impressões da figura. Ao final, quatro voluntários 

expressaram suas percepções. Cada um, a partir de seu referencial, apontou aspectos 

diferentes como uma face que encontra o novo e o velho, uma teia, a diversidade, uma 

imagem de poder: “… o novo e velho se encontrado em uma mesma face…” (1o voluntário); 

“… vejo uma diversidade, mantendo o tradicional em uma nova postura de vida no nosso dia 

a dia…” (2o voluntário); “… a complexidade promovendo uma teia entre o novo e o velho…” 

(3o voluntário); “… uma imagem do poder figurando a contradição ou encontro entre o velho 

e o novo, ontem e o hoje…” (4o voluntário). Enfim, na forma de cada participante perceber a 

realidade, encontram-se embutidas as projeções dos desejos, a afetividade, experiências 

anteriores com imagens vivenciadas, levando à formas diferenciadas de aprender o fenômeno 

e, por isso, multiplicam-se os riscos de erro (Amorim et. al., 2006). É por essas e outras que o 

pesquisador deve tomar muita atenção, pois o conhecimento científico não pode tratar sozinho 

dos problemas epistemológicos, filosóficos e éticos (Morin, 2003). 

 

 Outros exemplos de percepções podem ser vistos no apêndice em relação em 

alguns feed backs de respondentes quanto ao survey propriamente dito. 

 

 Enfim, o teste do modelo de Sawhney et. al. (2006) conseguiu capturar as 

percepções quanto aos movimentos inovativos das empresas nas respectivas 12 vertentes. 

Conseguiu, também, tangibilizar esses movimentos numa perspectiva muito mais radial e 

abrangente do que se propõe outros modelos então capturados no referencial teórico. Por 

outro lado, não foi poderoso o bastante a ponto de maximizar a irrelevância de quem indica 

ou aponta a perspectiva mais inovadora nas 12 variáveis de inovação; conforme variação dos 
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formatos dos gráficos no apêndice. 

 As métricas de inovação frente às percepções dos profissionais dos diferentes 

departamentos do multicaso, (stakeholders internos), forneceram bons indicadores sobre o 

grau de novidade em cada tipologia de inovação de Sawhney et. al. (2006). Porém, esse bom 

indicador tornar-se-ia ótimo se existisse a possibilidade prática de captura das 

percepções dos stakeholders externos destas empresas, (clientes, fornecedores, parceiros, 

etc), bem como a associação dessas percepções aos resultados financeiros como 

maximização de receitas, minimização de custos, produtividade e satisfação de compra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O teste do modelo mostrou ser viável a implementação de tal nas empresas que 

vislumbram a Gestão Estratégica de Inovação. 

 A partir de tal incursão, as condições de estabelecimento de metas tangíveis de 

inovação, ação e controle, passam a ser escopos mais realistas para as empresas que focam na 

Gestão de Inovação. 

 É pertinente evocar, novamente, o constructo de Muller et. al. (2005) sobre o 

arranjo ótimo de métricas e target. Ambos variam particularmente de organização para 

organização. Ou seja, os objetivos e os alvos da inovação se diferenciam de setor para setor, 

de empreendimento para empreendimento. Evoca-se, também, a questão de que nenhuma 

métrica pode conduzir a um significado ou explicação universal (Muller, Vâlikangas e 

Merlyn, 2005). 

 A limitação do modelo de Sawhney et. al. (2006) varia em função de onde se 

captura a percepção; ou seja, uma perspectiva é a aplicação do modelo sob a ótica dos 

profissionais; a outra é em relação aos executivos da empresas, outra em relação aos 

acionistas, outra em relação aos fornecedores, compradores, parceiros, stakeholders em geral, 

etc.  

 No caso da percepção dos executivos, existem vieses de governança, vícios de 

parcialidade bem como de experiências que se traduz em percepções não tão mais macro - 

abrangente do que em relação às pessoas de fora da empresa.  

 Essa questão está evidente no artigo de Sawhney et. al. (2006), mas ambos não 

fazem nenhuma menção a este quesito ou aspecto. 

 O Manual de Oslo (Oslo Manual, 1997) dá suporte para comparações inter e 

intra-empresariais, pois as variáveis de controle de inovação abordam, em termos de coleta de 

dados, informações sobre inovações empresariais frente à: perspectiva de “abordagem pelo 

sujeito”, que parte do comportamento inovador e das atividades inovadoras da empresa como 

um todo, e a perspectiva de “abordagem pelo objeto”, que se concentra no número e nas 

características das inovações individuais. 

 O modelo de Sawhney et. al. (2006) tem muito poder para estabelecer métricas 

numa perspectiva mais abrangente que o Manual de Oslo (Oslo Manual, 1997). Enquanto este 
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enfatiza os vetores de produto e processo, desprioriza a dimensão da organização, pois credita 

nesta vertente a existência de um grande iceberg de complexidade, dificultando tanto sua 

aferição quanto a conceituação e prática.  

 Adicionalmente, a mudança organizacional é altamente particular por empresa, 

o que a faz ainda mais difícil o resumo de estatísticas agregadas, setoriais ou da economia 

como um todo. “... Em conseqüência, a inovação organizacional não foi incluída nas medidas 

recomendadas no corpo deste Manual...” (Oslo Manual, 1997). 

 O modelo de Sawhney et. al. (2006) favorece um profundo mergulho na 

questão empresarial;  muito mais intensa do que o Manual de Oslo (Oslo Manual, 1997).  

 Essa profundidade como a própria caracterização menciona, trata a inovação 

empresarial sob a visão de um radar.  

 Este, por ser vasto, contribui para grandes comparações intra-empresariais, ou 

seja, o passado versus o presente de modo a favorecer o dimensionamento de metas e inter-

empresarial, compreendendo os movimentos inovadores das empresas.  

 Porém, o modelo não favorece, numa explicação holística, o processo de 

inovação; ou seja, as entradas (esforços para inovar como investimentos, parcerias, 

concorrência, tecnologia, aprendizagem e conhecimento, etc) e as saídas (os impactos da 

inovação). O modelo, numa questão métrica, não associa diretamente o grau de inovação e 

respectivo resultado.  

 Com isso, faz-se sentido a adição ao modelo de Sawhney et. al. (2006) fatores 

ou variáveis como, por exemplo: 

  - o share de vendas de produtos inovativos, o retorno financeiro de 

produtos ou esforços inovativos ou o impacto da inovação no uso dos fatores de produção 

(Mairesse e Mohnen (2002)); 

  - gasto total da empresa com atividades de inovação durante 

determinado ano34, gastos totais com inovações implantadas em um dado ano ou durante um 

determinado período, independente do ano em que os gastos ocorrem (Oslo Manual, 1997); 

  - estatísticas sobre publicações científicas, (bibliometria); publicações 

em jornais setoriais e técnicos (os assim chamados LBIO: Literature-Based Indicators of 

                                                 
 
34 Sob a perspectiva de abordagem pelo sujeito ou abordagem pelo orçamento de inovação (Oslo Manual, 1997). 
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Innovation Output — Indicadores de Resultados de Inovação Baseados em Literatura) (Oslo 

Manual, 1997); 

  - o balanço de pagamentos em tecnologia; atividade em setores de alta 

tecnologia (investimentos, empregos, comércio exterior); em termos de aferição de atividades 

científicas e tecnológicas, especialmente no Manual Frascati sobre recursos dedicados a P&D 

(Oslo Manual, 1993). 

 O modelo de Sawhney et. al. (2006) não avalia as percepções de todos os 

stakeholders da cadeia de valor da empresa foco. Nesta perspectiva, ainda, Sawhney et. al. (2006) 

não cogitam a possibilidade de comparações de percepções, ou seja, as semelhanças e diferenças, 

possíveis de serem capturadas via distância euclideana dos pontos do gráfico de radar.  

 Sawhney et. al. (2006), também não trazem a visão do “todo” em termos de 

inovação já que pelo modelo, menciona as partes. Esse “todo” pode ser capturado via calculo da 

área do gráfico de radar. 

 

 Enfim, não de revisão do modelo, mas sim de estendê-lo a ponto de cobrir 

essas caracterizações.  

 Sobre os fatores que favorecem ou prejudicam a inovação, dois conjuntos de 

fatores devem ser considerados:  

  - o processo de inovação é favorecido por diversas fontes de informação 

fontes internas (dentro da empresa), fontes externas (de mercado, educacionais e de 

instituição de pesquisa) e informações geralmente disponíveis; 

  - a inovação pode ser prejudicada pelos seguintes fatores mais 

evidentes: os econômicos, fatores inerentes à empresa e fatores políticos – regulatórios.  

 

 Assim, por meio deste trabalho, convido a comunidade cientifica para: 

  Em termos de justificação como salto do Conhecimento (Oliva, 

1990; Carneiro, 1994; Kuhn, 1989): replicar o teste do Modelo de Sawhney et. al. (2006) nas 

mesmas empresas, num outro momento, objetivando analisar as alterações quantitativas dos 

principais vetores da inovação; aplicar o teste em empresas do mesmo setor, ou seja, 

Tecnologia de Informação e Serviços de Telecomunicações, recortando tais ensaios sob 

quadros de empresas nacionais e multinacionais; aplicar teste em empresas de outros setores, 
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recortando tais ensaios sob quadros de empresas nacionais e multinacionais;  

  Em termos de descoberta como salto do Conhecimento (Oliva, 1990; 

Carneiro, 1994; Kuhn, 1989): expandir o Modelo de Sawhney et. al. (2006) numa perspectiva 

métrica dissociando um corpo em duas partes: parte tangível mais evidente e menos complexa 

da inovação que se fundamenta da visão sistêmica da inovação, ou seja, as entradas (motores 

da inovação), os processos (eventos transformadores) e as saídas (impactos da inovação); e a 

parte intangível da inovação que trata das percepções de quem percebe, (o agente e o 

consumidor da inovação), o grau de novidade em cada vertente de inovação empresarial bem 

como o dilema do vetor de inovação disruptiva versus “inovação horizontal”35 maximizada. 

 

                                                 
 
35 Nome atribuído neste trabalho para o conjunto integrado dos 12 tipos de inovação colapsados num índice 
calculado pela área do gráfico do radar de Sawhney et. al. (2006). 
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APENDICE 

4 APENDICE 1: GRÁFICOS DOS RADARES DEPARTAMENTAIS 
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Percepção dos profissionais da Engenharia de Operação sobre a inovação como um todo nas 
respectivas empresas 
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Percepção dos profissionais do Financeiro sobre a inovação como um todo nas respectivas 
empresas 
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Percepção dos profissionais da Logística sobre a inovação como um todo nas respectivas 
empresas 
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Percepção dos profissionais do Marketing sobre a inovação como um todo nas respectivas 
empresas 
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Percepção dos profissionais de Pré Vendas sobre a inovação como um todo nas respectivas 
empresas 
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Percepção dos profissionais dos Recursos Humanos sobre a inovação como um todo nas 
respectivas empresas 
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Percepção dos profissionais de Vendas  sobre a inovação como um todo nas respectivas 
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Percepção dos profissionais de Informática sobre a inovação como um todo nas respectivas 
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5 APENDICE 2: QUESTIONÁRIO DOS SURVEYS 
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6 APENDICE 3: PERCEPÇÕES DE ALGUNS RESPONDENTES 
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7 APENDICE 4: TOPOLOGIA DA SOLUÇÃO WEB PARA OS QUESTIONÁRIOS 
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