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RESUMO 

Neste trabalho são abordados os principais conceitos sobre a inovação, sua evolução e 
importância para o desenvolvimento econômico. A teoria de inovação serve de base para 
descrever a inovação tecnológica como um processo de mudança do paradigma sócio-cultural, 
associada a uma transformação do padrão de acumulação capitalista, bem como sua evolução e a 
importância dos conceitos pertinentes ao processo de mensuração da inovação. O objetivo é 
demonstrar os aspectos relacionados a inovação, bem como o seu processo de mensuração. Desta 
forma essa pesquisa bibliográfica, apresenta em sua análise teórica, que a inovação esta 
relacionada com a gestão do conhecimento das organizações, tanto na inovação radical, 
incremental como por adoção. O estudo ainda evidencia que o processo deve ser mensurado por 
meio de indicadores, a fim tornar a gestão da inovação mais objetiva. Como conclusão, verifica-se 
que a inovação é um processo estratégico para as organizações e passível de mensuração por 
meio de indicadores, pois fundamenta a competitividade. 
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ABSTRACT 

This paper discussed the main concepts of innovation, its evolution and importance for economic 
development. Innovation theory is the basis for describing the technological innovation as a 
process of change in the socio-cultural paradigm, associated with a transformation of the pattern 
of capitalist accumulation, as well as its evolution and importance of the concepts relevant to the 
process of measurement of innovation. The goal is to demonstrate the aspects related to 
innovation and its measurement process. This bibliographic research, presents in its theoretical 
analysis, that innovation is related to the knowledge management of organizations, both in radical 
innovation, incremental as by adoption. The study also shows that the process should be 
measured by indicators, to make management more objective innovation. In conclusion, it 
appears that innovation is a strategic process for organizations and subject to measurement 
through indicators, as based competitiveness. 
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INTRODUÇÃO 

A habilidade de desenvolver e alterar 
produtos frequentemente com melhores 
versões é cada vez mais importante em um 
mundo em que o ciclo de vida dos produtos 
vem se reduzindo. O tempo de vida de um 
computador ou televisão pode ser medido em 
meses e mesmo produtos complexos como 
motores de carro são produzidos em dois ou 
três anos, ao invés de consumirem os cinco 
anos tradicionais (TIDD, 2001). 

A demanda por competição “in time” 
reflete a crescente pressão exercida sobre as 
organizações para não apenas introduzir novos 
produtos, mas também fazê-lo mais rápido do 
que os concorrentes (TIDD, 2001). 

Neste capítulo é apresentada uma revisão 
bibliográfica dos principais conceitos 
envolvendo a inovação como forma de 
estabelecer uma base teórica para a 
compreensão dois fenômenos acima descritos 
e daqueles que serão abordados ulteriormente. 
 
O DESENVOLVIMENTO DA TEORIA DA 
INOVAÇÃO 

Há muito tempo que a questão da 
inovação vem despertando a atenção. No 
século XVIII Adam Smith apontava a relação 
entre acumulação de capital e tecnologia de 
manufatura e estudou conceitos relacionados à 
mudança tecnológica, divisão de trabalho, 
crescimento da produção e competição. 
Mesmo Ricardo estudou as consequências da 
mecanização na composição do capital e no 
nível do emprego. No século XIX, List foi 
pioneiro ao introduzir o conceito de 
investimento intangível, afirmando que "a 
condição de um país é resultante da 
acumulação de todas as descobertas, 
invenções, melhoramentos, aperfeiçoamentos 
e esforços de todas as gerações que viveram 
antes de nós: isso forma o capital intelectual da 
raça humana" (FREEMAN; SOETE, 1997). 

O conceito de “novas combinações” ou 
“inovações” não é claro. A criação de uma 
situação de monopólio considera a ele como 
uma “nova combinação”. Não se trata, 

portanto de um conceito envolvendo 
necessariamente a ideia de aumento de 
produtividade, de redução de custos, de 
inovação tecnológica etc. É algo mais amplo e 
cujo único elemento constante parece ser a 
faculdade de se criar uma situação privilegiada 
– ainda que momentânea – para um 
empresário, da qual resultaria a formação do 
lucro (FURTADO, 1979). 

No entanto estes estudos não tinham a 
pretensão de entender a dinâmica do processo 
de mudança tecnológica. Foi só a partir dos 
trabalhos de Marx, na segunda metade do 
século passado e de Schumpeter, na primeira 
metade deste século, que a tecnologia é 
analisada mais a fundo nas respectivas teorias 
de desenvolvimento econômico. 
(HAGERDOORN apud ANDREASSI, 1999). 

As teorias recentes de inovação estão 
baseadas em duas ideias principais. A primeira 
é que a inovação se desenvolve como um 
processo evolutivo, interativo entre “atores” e 
entre fases diferentes no desenvolvimento de 
uma ideia em uma inovação. A teoria 
econômica evolutiva esta focalizada na 
necessidade por experimentação como técnica 
para soluções diversas e mecanismos de 
seleção das tecnologias menos desejáveis. 
Porém este foco nos benefícios de 
experimentação difere da ênfase em teoria 
econômica neoclássica em fracasso de mercado 
e uma eficiência estática (ARUNDEL, 1998). 

A segunda ideia principal é que há um 
ciclo entre o conhecimento, aprendizado e 
crescimento, no qual a interação entre estes 
componentes desempenha um papel crucial 
para as economias desenvolvidas (ARUNDEL, 
1998). 

Lacerda (2001), também aborda o 
processo de inovação como um ciclo e de 
forma sistêmica. 

Marx possuía um conhecimento 
detalhado acerca do desenvolvimento 
tecnológico, adquirido com o estudo de um 
grande número de publicações que abordavam 
a história da mudança tecnológica e a evolução 
da tecnologia e da ciência em seu tempo. Essas 
reflexões fizeram de Marx "um dos primeiros 
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economistas a entender a importância da 
interação entre conhecimento técnico e 
científico, conduzindo a tecnologia a um papel 
de destaque no capitalismo moderno" 
(HAGERDOORN apud ANDREASSI, 1999). 

Marx preocupou-se mais com as 
consequências e impactos gerais do 
desenvolvimento tecnológico, ou seja, a 
mecanização para a força de trabalho, dando 
ênfase aos efeitos econômicos e sociais das 
inovações do processo de produção. Já 
Schumpeter concentrou sua atenção nos 
efeitos positivos das inovações de processo e 
produto no desenvolvimento econômico, 
analisando também o papel da empresa e dos 
empreendedores no processo. 

Segundo Hansenclever e Medonça apud 
Andreassi (1999): 

“Schumpeter vê a inovação como o principal 
agente que explica as transformações 
estruturais do capitalismo, a partir do papel 
que o empresário desempenha. A função de 
empreendedor consiste em vencer as 
resistências que se opõem à inovação, sejam 
elas de ordem objetiva, internalizadas no 
cotidiano das atividades da empresa, ou de 
ordem subjetiva, que dizem respeito à 
aceitação da inovação pelo mercado”. 

Com isso concluímos que o 
desenvolvimento da Teoria da Inovação 
provém em grande parte da Teoria do 
Desenvolvimento Econômico de 1982 de 
Joseph Schumpeter. 

Segundo Schumpeter (1988): 
“É necessário que se desenvolvam meios para 
integrar “materiais” e conhecimento para se 
alcançar o desenvolvimento econômico, e, 
para isto, é necessária a introdução 
descontínua de novas combinações dos 
elementos citados, sendo a formação destas 
novas combinações o processo inovador”. 

A Teoria Schumpeteriana de 
Desenvolvimento Econômico trata de cinco 
tipos de atividades de inovação que envolve o 
processo de inovação (SCHUMPETER, 1988): 

1. Introdução de um produto novo ou uma 
mudança qualitativa em um produto 
existente, onde os consumidores ainda 
não estão familiarizados; 

2. Novo processo de inovação na 
indústria (que não precisa envolver 

um conhecimento novo), por 
exemplo, um novo método de tratar 
comercialmente uma commodity; 

3. A abertura de um mercado novo, ou 
seja, um mercado que ainda não 
tenha sido penetrado pó uma área 
específica da indústria, 
independentemente do fato do 
mercado existir antes ou não; 

4. Desenvolvimento de novas fontes de 
provisão para matérias-primas ou 
outras contribuições, 
independentemente do fato da fonte 
existir antes ou não; 

5. Mudança organizacional. 
Posteriormente em Capitalismo, 

Socialismo e Democracia, Schumpeter 
reafirmou que estas formas de mudança 
permanecem como "o impulso fundamental 
que perpetua e mantém o sistema capitalista 
em movimento" (SCHUMPETER, 1998). 

Três fatores foram considerados: 
1. O comportamento empreendedor 

que é uma forma de 
comportamento competitivo que 
busca novas combinações de 
elementos gerando a inovação; 

2. O fator humano que é um 
componente de atividade 
econômica e por consequência da 
inovação; 

3. A visão de longo prazo que os 
indivíduos devem incorporar para 
que possam dirigir a desenvolver 
pequenos e grandes 
empreendimentos.  

Este último é um componente permanente 
do comportamento microeconômico do 
sistema capitalista. 
Observamos, portanto que Schumpeter 

aborda com maior ênfase a inovação como a 
introdução de novos produtos, que mais ou 
menos radicalmente transformam o ambiente 
competitivo: 

... na realidade capitalista como distinção do 
seu quadro do livro de texto, não é a 
competição que conta mas sim a competição 
do artigo novo, da nova tecnologia, da nova 
fonte de fornecimento, do novo tipo de 
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organização... competição por um custo 
decisivo ou uma vantagem de qualidade e que 
não diminua as margens de lucro e produção 
das empresas existentes, mas ter a fundação e 
desenvolvimento de novas organizações 
(SCHUMPETER, 1988). 

Atualmente o resultado desta teoria é um 
processo de "mutação industrial" do qual 
incessantemente revoluciona a estrutura 
econômica, destruindo o velho e criando o 
novo incessantemente. Este processo de 
"destruição criativa" é o fato essencial sobre o 
capitalismo. Assim Schumpeter entendeu a 
inovação como a introdução de novos produtos 
que mudam o ambiente competitivo em que as 
empresas estão inseridas.  

A definição amplamente usada pelos 
pesquisadores deriva de Schumpeter que 
propôs três fases básicas dentro o processo de 
inovação: 

1. Invenção entende-se que é a invenção 
de um processo de descoberta, de 
princípios técnicos novos, 
potencialmente abertos para 
exploração comercial, mas não 
necessariamente realizada; 

2. Inovação entende-se como sendo um 
processo de desenvolvimento, de uma 
invenção de forma basicamente 
comercial; 

3. Difusão entende-se como sendo a 
expansão de uma inovação em uso 
comercial, ou seja, como novos 
produtos e processos se propagam 
pelos mercados potenciais.  

Esta definição separa as atividades 
inventivas daquelas de inovação, sendo esta 
última limitada à comercialização de um 
produto novo ou a implementação de um novo 
processo de fabricação. 

A definição Schumpeteriana de inovação 
cria duas rotas principais: 

a) A empresa pode inovar 
implementando equipamento em um 
novo processo que é comprado de 
uma outra empresa ou vendendo um 
produto novo do que obteve de outro. 
É importante notar que para este tipo 
de inovação não se faz necessário 

nenhum intelectual inventivo, ou 
esforço criativo; 

b) A empresa pode inovar também 
por meio da comercialização de novos 
produtos ou pela implementação de 
um novo processo que desenvolveu 
com suas próprias atividades 
inventivas. 

Alguns críticos de Schumpeter consideram 
tal conceituação de inovação muito 
abrangente, uma vez que ela está relacionada 
aos aspectos técnicos, mercados lógicos e 
organizacionais. 

Segundo Dosi (1988): 
"A inovação está essencialmente relacionada à 
descoberta, experimentação, desenvolvimento, 
imitação e adoção de novos produtos, novos 
processos de produção e novos arranjos 
organizacionais". Decorre dessa definição o 
estabelecimento de cinco fatos ou propriedades 
que auxiliam a compreensão do processo de 
inovação contemporâneo: 

1. A inovação pressupõe incerteza, uma 
vez que os resultados do esforço 
inovador dificilmente podem ser 
conhecidos de antemão. Tal incerteza 
não envolve apenas a falta de 
informação relevante sobre a 
ocorrência de eventos conhecidos, 
mas fundamentalmente envolve a 
existência de problemas técnico-
econômicos cuja solução é 
desconhecida, bem como a 
impossibilidade de prever 
consequências para ações; 

2. As novas oportunidades tecnológicas 
estão cada vez mais se baseando nos 
avanços obtidos pelo conhecimento 
científico principalmente a partir 
deste século. (da termodinâmica à 
biologia eletricidade, física quântica, 
mecânica, etc.); 

3. O aumento da complexidade 
envolvendo as atividades de 
inovação tem favorecido a 
organização formalizada (laboratórios 
de P&D em empresas, universidades, 
institutos governamentais etc.) em 
oposição ao "inovador individual". 
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Como consequência, obtém-se uma 
maior integração entre os diversos 
agentes envolvidos no processo; 

4. Uma significante gama de inovações 
tem se originado por meio do 
learning-by-doing e learning-by-
using. Pessoas e organizações, 
principalmente empresas, podem 
aprender como usar, melhorar ou 
produzir coisas por meio de atividades 
informais tais como reuniões com 
clientes, solução de problemas 
práticos, redução de gargalos na 
produção etc.; 

5. A mudança tecnológica não pode ser 
descrita simplesmente como uma 
reação às mudanças nas condições 
de mercado. Ela é mais uma função 
da experiência tecnológica obtida 
pelas empresas, organizações e até 
mesmo países. Em outras palavras, a 
inovação tecnológica é uma atividade 
acumulativa. 

Outro ponto importante é a dimensão 
que pode ser associada à inovação. Quando 
Schumpeter se refere à inovação está, na 
verdade, se referindo às inovações radicais, ou 
seja, àquelas inovações que produzem um 
grande impacto econômico ou mercadológico. 
O autor deixa em segundo plano as inovações 
de ordem incremental, isto é, os 
aprimoramentos técnicos de base contínua, 
que também são importantes para se entender 
o processo de inovação (ANDREASSI, 1999). 

“A inovação adquire significância 
econômica somente por meio de um extenso 
processo de modificações e de milhares de 
pequenos melhoramentos”, de acordo com 
Rosenberg apud Andreassi (1999). A influência 
de Schumpeter é tão grande que seu modelo 
acabou sendo utilizado para a análise de toda 
atividade de inovação, seja ela de ordem 
radical ou incremental (ROSENBERG apud 
ANDREASSI, 1999). 

Segundo Hall apud Andreassi (1999): 
“A ideia que a mudança tecnológica é 
incremental e gradual é amplamente aceita 
hoje em dia, principalmente em função da 
teoria revolucionária, abordagem esta que 

surge a partir de meados da década de 70 e 
que foi proposta por Nelson e Winter em 1977 
e ampliada por Dosi em 1984”. 

 
Segundo Hasenclever e Medonça apud 

Andreassi (1999), a característica principal da 
abordagem evolucionária é a incorporação do 
fenômeno da mudança tecnológica explicando 
como a produção das atividades técnico-
científicas é incorporada ao processo produtivo 
e quais são os efeitos desta incorporação sobre 
a própria estrutura industrial e de concorrência. 

Pela teoria evolucionária, a mudança 
técnica e a estrutura de mercado devem ser 
entendidas como sendo mutuamente 
interativas em que cada qual afeta e é afetada 
pela outra e na qual a inovação é uma escolha 
não inteiramente conhecida, podendo dar 
certo ou não. Neste ambiente de incerteza e 
diversidade, as empresas lançam mão de suas 
rotinas ou "trajetórias naturais". 

Tais rotinas são, na verdade, as técnicas 
de produção, os procedimentos para escolha 
de insumos e produtos, as regras de preço, as 
políticas de P&D e outras atividades da 
empresa. As empresas que possuírem as 
melhores rotinas frente a seu ambiente 
tenderão a prosperar e a crescer mais que as 
demais. 

Segundo Andreassi (1999): 
“A contribuição de Dosi à teoria 
evolucionária foi a introdução do conceito 
de “paradigma tecnológico”. Tal conceito 
significa um programa de pesquisa 
tecnológica que se baseia em modelos ou 
padrões de soluções de problemas 
selecionados, derivados de princípios e 
procedimentos técnico-científicos. O espaço 
paradigma tecnológico possui vários 
vetores ou trajetórias tecnológicas, 
responsáveis pelo direcionamento do 
progresso técnico. Assim sendo, Dosi 
concluí que a inovação é o resultado de 
uma interação entre elementos técnicos e 
econômicos que se realimentam para 
orientar que vetor ou trajetória tecnológica 
será adotada em um ambiente marcado 
pela incerteza e riscos”. 
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DEFINIÇÃO DE INOVAÇÃO 

A inovação é a criação de algum 
produto, serviço ou processo que é novo para 
a unidade de negócio, de acordo com Tushman 
e Nadler (1986). Os autores distinguem dois 
tipos de inovação: 

(1) inovação de produto, ou seja, quando 
há mudança no produto que a 
organização faz ou no serviço que ela 
fornece; 

(2) inovação de processo, que é a 
mudança na forma que um produto é 
feito ou um serviço fornecido. 

A inovação é um processo 
multidimensional, que abrange desde a 
concepção inicial do produto pelo 
departamento de projetos até o início da 
fabricação, de acordo com Zarifian (1990). 

A inovação é um processo pelo qual as 
empresas, através da aquisição do 
conhecimento, colocam em prática novos 
produtos ou novos processos de manufatura 
que até então eram novos para elas, de acordo 
com Nelson e Rosenberg (1993). 

A inovação é um processo criativo capaz 
de mudar aquilo que o sistema organizacional 
faz e, também, o modo de fazer, de acordo 
com Sink e Tuttle (1993). Este processo deve 
incluir mudanças importantes na estrutura da 
organização, na tecnologia, nos produtos, nos 
serviços, nos métodos de procedimentos, nas 
políticas e outros aspectos julgados 
necessários. Essas mudanças devem afetar, de 
modo positivo, a flexibilidade do sistema 
organizacional e permitir uma reação, com 
êxito, a pressões, oportunidades, desafios e 
ameaças internas e externas (SINK E TUTTLE, 
1993). 

A inovação compreende a geração de 
uma ideia ou invenção e a conversão desta 
invenção em algum negócio ou aplicação útil, 
de acordo com Roberts (1988). Os aspectos 
centrais da gestão de inovações tecnológicas 
envolvem a criação de novos conhecimentos, a 
geração de ideias técnicas que visam novos 
produtos, processos de manufaturas, serviços 
ou melhorias daqueles existentes; a 

transformação destas ideias em protótipos 
funcionais e finalmente a respectiva 
transferência para manufaturar, distribuir e 
usar. 

“A inovação é o instrumento específico 
dos empreendedores, o meio pelo qual eles 
exploram a mudança como uma oportunidade 
para um negócio diferente ou um serviço 
diferente de acordo com (DRUCKER, 1998). Ela 
pode ser apresentada como uma disciplina, ser 
apreendida e ser praticada. Os 
empreendedores precisam buscar, com 
propósito deliberado, as fontes de inovação, a 
mudanças e seus sintomas que indicam 
oportunidades para que uma inovação tenha 
êxito. E os sintomas empreendedores precisam 
conhecer e pôr em prática os princípios de 
inovação bem sucedida”. 

A inovação é o resultado da aplicação 
eficaz de uma ou mais tecnologias ao 
desenvolvimento de novos produtos ou à 
melhoria dos processos de produção da 
empresa, de acordo com Ribault et al. (1995). 

A inovação é o processo de transformar 
oportunidades em novas ideias e colocá-las 
em prática de acordo com Tidd (2001). Ou seja, 
inovação envolve a identificação de 
oportunidades, a materialização de ideias que 
correspondam a estas necessidades e 
finalmente a comercialização destas ideias em 
forma de produtos ou serviços. 

Inovação é um processo complexo, 
interativo e não linear que combina os 
avanços da pesquisa científica com as 
oportunidades de mercado de acordo com 
Lemos (1999). A inovação contempla as 
diferentes etapas no processo de obtenção de 
um produto até seu lançamento no mercado. 

A inovação pode ser definida como o uso 
produtivo de conhecimento manifestado no 
desenvolvimento próspero e na introdução de 
novos produtos, processos e/ou serviços, de 
acordo com Dodgson (2000). Inovação é 
reconhecida como sendo o ponto central para 
riqueza econômica e bem-estar social, mas 
sendo classificada por ter complexidade, 
ambiguidade e risco e, por muitas vezes, 
influenciada pela velocidade das mudanças, 
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que acabam por determinar uma alta taxa de 
fracasso com suas altas despesas, 
representando a economia de custo. 

A Inovação não se limita ao produto. 
Uma empresa pode ser altamente inovadora 
sem vender um produto tecnologicamente 
superior ao de seus concorrentes. Pode-se 
inovar em tudo: dos processos de fabricação à 
relação com o mercado e na gestão (FERRAZ, 
2002). 

A Inovação é uma disputa pelo mercado 
entre inovadores ou atacantes, tentando 
ganhar dinheiro por meio de mudanças e 
defensores, protegendo seus fluxos de caixa, 
de acordo com Foster (1988). 

A inovação é o processo de adotar ideias 
úteis e transformá-las em produtos, serviços 
ou métodos operacionais úteis, de acordo com 
Certo (2003). Essas ideias úteis são o resultado 
da criatividade, o pré-requisito para a inovação 
(CERTO, 2003). 

Segundo Hidalgo e Pavón (1996): 
“As inovações enfocadas como estratégia de 
mercado devem possuir uma estreita relação 
com o cliente e um esforço sempre 
direcionado à identificação de suas 
necessidades. A rapidez e a qualidade na 
prestação dos serviços, a satisfação percebida 
pelos clientes e o aumento de receitas por 
parte das agências de turismo são alguns 
fatores fundamentais que determinam o êxito 
proporcionado pelas inovações tecnológicas”. 

Para Vasconcellos (1993), a capacidade 
de inovar constitui um dos fatores-chave para o 
sucesso de uma organização nos dias de hoje. 
Essa capacidade se traduz no potencial de 
transformar aprimoramentos tecnológicos de 
processo e produtos em realidade de mercado, 
tornando-se líder. 

 

CONCEITO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
O conceito de uma nova tecnologia deve 

ultrapassar a simples visão de maquinário ou 
equipamento usado na produção (HALL, 1984; 
RODRIGUES; ORNELLAS, 1987). 

Uma nova tecnologia abrange também a 
forma como a tarefa é feita e administrada. 
Segundo Scott (1992), o termo refere ao 
trabalho desempenhado por uma organização, 

não incluindo somente “hardware” usado no 
trabalho desempenhado, mas também 
habilidades e conhecimentos dos funcionários. 

Os fatores estratégias de mercado, 
inovação tecnológica e competitividade nunca 
foram tão pesquisados como nesta última 
década. Com a abertura do mercado brasileiro, 
muitas organizações passaram a dar maior 
atenção a eles quando viram que os seus 
mercados estavam sendo ameaçados por 
empresas mais competitivas. 

Segundo Machado-da-Silva e Alperstedt 
(1995), um desses fatores, a inovação 
tecnológica está sendo usado pelas 
organizações como uma forma de assegurar ou 
ampliar sua parcela de mercado. 

Inovar tecnologicamente é reunir um 
arcabouço de conhecimentos e técnicas para 
desenvolver novos processos e fazer novos 
produtos para o mercado, gerando riquezas e 
divisas para o País. É nas empresas que a 
ciência pode se transformar num bem 
econômico e social. A ciência não é inovação 
tecnológica por si só (CRAVEIRO, 2004). 

Segundo Rodrigues e Ornellas (1987), “A 
inovação tecnológica é a introdução de uma 
nova tecnologia nas organizações que implique 
em alterações no processo de produção e/ou 
serviços”. 

A busca da inovação não deve focar 
exclusivamente a questão tecnológica, mas 
também a inovação organizacional e de 
mercado. Bons resultados para um processo de 
inovação tecnológica dependem de uma 
combinação equilibrada de ações gerenciais, 
tecnológicas e empreendedoras (LACERDA, 
2001). 

 

CARACTERÍSTICAS DA INOVAÇÃO 
A inovação tecnológica somente é 

implementada quando introduzida no 
mercado (inovação de produto) ou usada 
dentro do processo produtivo (inovação em 
processo, segundo o Manual Frascati (OCDE, 
1994). Inovações, portanto, “envolvem uma 
série de atividades científicas, tecnológicas, 
organizacionais, financeiras e comerciais” 
(OECD, 1994). 
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As características das inovações podem 
determinar a sua adoção ou não, entre as 
quais custo, retorno do investimento eficácia, 
risco e incerteza, complexidade, ponto de 
origem, compromisso e outros são fatores que 
se antecipam e determinam o processo de 
decisão por adotar ou não uma inovação 
dentro de uma organização segundo Hall 
(1984). 

Assim sendo se faz necessário uma 
mensuração do processo de inovação, com 
base no atual contexto nas organizações, em 
que a competição tem grande importância num 
ambiente globalizado. 

 

O PAPEL DO CONHECIMENTO JUNTO À 
INOVAÇÃO 

O valor é criado pela produtividade e pela 
inovação, que são aplicações do conhecimento 
(DRUCKER, 1994). 

A ênfase atual na importância do 
conhecimento é provavelmente influenciada 
por duas características de sociedade moderna.  

1. Os indivíduos podem acumular 
conhecimento com o passar do 
tempo. A quantia disponível de 
conhecimento técnico em uso hoje é 
claramente maior do que o que era 
disponível há 100 anos ou até mesmo 
há 20 anos atrás. (ARUNDEL et al., 
1998) 

2. Ocorre uma rápida difusão de 
informação e comunicação de 
tecnologias não só em indústria e 
serviços, mas também em bens de 
consumo (ARUNDEL et al., 1998). 

Ambos os fatores, porém, não insinuam 
que a necessidade para conhecimento é 
qualitativamente mais importante hoje do que 
era durante outros períodos históricos de 
inovação principal, como o desenvolvimento 
rápido de novas aplicações para a energia 
elétrica entre 1890 e 1920 (ARUNDEL et al., 
1998). 

Uma vez que à “busca por processos 
contínuos de inovação” deve ser o ponto 
fundamental da organização, a criação do 
conhecimento organizacional é o 

correspondente à criação de novos 
conhecimentos enfatizaram Nonaka e Takeuchi 
(1997). A criação é, contudo, feita somente por 
indivíduos e ao conceituarem conhecimento 
esses autores consideraram necessário 
destacar três aspectos envolvidos (NONAKA e 
TAKEUCHI, 1997), que são: 

1. O conhecimento refere-se a crenças 
e compromissos, sendo função de 
uma atitude, perspectiva ou 
intenção específica; 

2. O conhecimento está ligado à ação, 
sendo o conhecimento ligado, 
portanto à finalidade; 

3. O conhecimento refere-se ao 
significado, sendo específico ao 
contexto e relacional.  

O foco atual em conhecimento, 
combinou com uma teoria interativa de 
inovação que conduziu à convicção pela que a 
competitividade das empresas pode ser 
aumentada ao se melhorar o fluxo de 
conhecimento - o melhor e o mais rápido. A 
meta é frequentemente a introdução de 
políticas de suporte para o desenvolvimento do 
que frequentemente é chamada uma 
“Economia baseada no Conhecimento”. 

Nonaka e Takeuchi (1997) destacam que 
a criação do conhecimento é a mais importante 
fonte de inovação em qualquer companhia e 
que parece existir uma forte relação entre 
inovação e conhecimento tácito, sendo em 
geral este tipo de conhecimento representa a 
fonte da vantagem competitiva da firma.  

A inovação e vantagem competitiva são 
produzidos com a criação, difusão e 
incorporação de conhecimento novo em 
produtos, serviços e processos, de acordo com 
Nonaka e Takeuchi (1997). 

Com essa concepção, para que ocorra a 
inovação é necessário o uso eficiente de 
conhecimento novo, o qual depende de três 
fatores: 

1.      A habilidade para se produzir 
conhecimento; 

2.      Os mecanismos para disseminar o 
conhecimento tão amplamente 
quanto possível; 
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3.      O interesse dos indivíduos, 
companhias e organizações em 
absorvê-los e utilizá-los. 

Este modelo de inovação, baseado nestes 
três fatores, não é o único dos muitos modos 
de se abordar a inovação. A vantagem, porém, 
deste modelo de três fatores simples é que este 
aponta tendências de políticas de inovação. 

A desvantagem deste modelo de 
inovação é que os limites são artificiais. Como 
exemplo, não há nenhuma linha de 
demarcação óbvia entre criação de 
conhecimento e disseminação ou entre 
disseminação e absorção. Todas as três 
atividades podem acontecer ao mesmo tempo 
e podem depender uma da outra para o 
sucesso. Este modelo cria problemas para o 
desenvolvimento e interpretação de 
indicadores de inovação, pois não se tem clara 
qual das três atividades esta ocorrendo. A esse 
respeito, convém ressaltar o significado de 
criação de conhecimento mais completamente, 
disseminação e absorção e os problemas que 
estes conceitos trazem para os indicadores de 
inovação. 

O conhecimento e o aprendizado são 
fatores cruciais para o desenvolvimento e o 
crescimento das economias desenvolvidas 
(ARUNDEL et al., 1998). 

A segunda desvantagem é que ambos os 
indicadores não identificam todas as empresas 
que gastam algum esforço criativo em 
inovação. Por exemplo, o uso de P&D como um 
indicador, deve ser considerado parcialmente 
contra empresas que desenvolvem inovações 
mecânicas que estão frequentemente se 
baseando em desígnio e sistemas de produção 
complexos e subestimam atividades inovadoras 
em pequenas empresas. O uso de patentes 
podem nos remeter ao preconceito em parte 
do porque pequenas empresas têm uma maior 
concentração em patentes do que em P&D 
(ARUNDEL et al., 1998). 

 
CRIAÇÃO DE CONHECIMENTO 

A informação que é armazenada em 
produtos como documentos científicos, 
patentes, instrumentos equipamentos novos e 

softwares podem ser também classificados 
como conhecimento, além do conhecimento 
contido nas mentes das pessoas (ARUNDEL et 
al., 1998). 

Os indicadores mais comuns de 
conhecimento criado consistem em patentes e 
estudos bibliográficos de documentos 
científicos. Uma pesquisa também pode 
mensurar outras maneiras de manifestação do 
conhecimento, como a compra de licenças, 
instrumentos novos, ou maquinaria de 
produção. Uma nova medida de mensuração 
do conhecimento consiste nas mudanças nas 
ações de capital humano, como a provisão de 
novos cientistas e engenheiros, que também 
podem prover uma medida do potencial futuro 
para criação de conhecimento. 

 

FLUXOS DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA 
O foco atual das pesquisas no 

desenvolvimento de novos indicadores está na 
preocupação do desenvolvimento de 
indicadores de inovação que representem o 
fluxo ou difusão do conhecimento (ARUNDEL et 
al., 1998). 

Os fluxos de conhecimento incluem 
transferência de tecnologia e os fluxos de 
experiência, conhecimento e informação, 
incluindo ambos e as transferências 
intencionais de conhecimento. Além disso, os 
fluxos de conhecimento não são limitados à 
troca de informação entre empresas ou 
instituições, o conhecimento flui dentro de 
empresas grandes que estão presentes em 
vários setores industriais, desempenhando um 
papel crucial na difusão de conhecimento. 

 

DIMENSIONAMENTO DO PROCESSO DE 
INOVAÇÃO 

Devem ser consideradas duas dimensões 
na classificação das inovações para Tidd (2001), 
o que muda e o grau de mudança, como pode 
ser visto na matriz da figura 1. 

Quanto ao primeiro critério as inovações 
podem ser: 

1. De Produto: inovar o que se faz; 
2. De Processo: inovação no modo como 

se faz; 
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3. De Serviços: combina inovação de 
produto e processo. 

Quanto ao grau de mudança, as 
inovações podem ser: 
1. Radicais: caracterizadas por grandes 

saltos tecnológicos ou metodológicos 
envolvendo maiores riscos; 

2. Incrementais: realizada aos poucos, 
de forma gradual, com menor risco. 

Tidd (2001) aconselha que se busque o 
equilíbrio entre inovações radicais e 
incrementais. Outros tipos de inovação que se 
pode identificar é a inovação como um 
componente de sistema como softwares 
embutidos em hardware e inovação por fusão 
tecnológica, como no caso de inovações em 
telemática. 

Segundo Tidd (2001), a inovação se 
desenvolve em um espaço definido através do 
seu posicionamento no mercado, da sua 
trajetória tecnológica e dos seus processos 
organizacionais. A compreensão desta 
perspectiva constituiria por si só um 
importante instrumento de gestão, conforme 
se observa na Figura 1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dimensões do processo de inovação (TIDD, 
2001). 
 

 Essas dimensões mostradas (Figura 1) 
tem importância quanto à análise do processo 
de inovação, pois dependerá destes a 
concepção de indicadores para mensuração 
deste processo. 

A inovação é uma categoria subordinada 
ou compreendida pelo progresso técnico. Este, 
por seu turno, é um conceito mais geral, 
significando o processo e as consequências da 
incorporação de inovações ao setor produtivo. 
A inovação pode ser de produto, de processo 
ou em serviço. 

A inovação de processo, por sua vez, se 
divide em melhoramento organizativo, de 
aquisição de conhecimento gerencial e 
inovação tecnológica propriamente dita, ou 
aquela que tem o progresso técnico 
incorporado. A inovação de produto 
compreende a criação de bens finais novos e 
qualitativamente diversos. No caso de inovação 
de processo se pode afirmar que a sua 
introdução implica, necessariamente em 
economia de pelo menos um recurso. A 
inovação de produto, por seu lado, não está 
voltada para poupar qualquer recurso, mas sim 
para incrementar a demanda de um 
determinado bem. 

Uma nova categoria a inovação em 
serviços, trata da junção dos conceitos de 
inovação de processo e de produtos aplicados 
ao setor de serviços. 

De acordo com um texto da OCDE (1988), 
as inovações podem impactar sobre o sistema 
produtivo (caso de um processo poupador de 
um determinado fator ou o caso de um recurso 
adicionalmente incorporado a um produto), 
podem tornar a vida mais ética (caso de um 
método de análise que auxilie a perícia 
criminal), ou podem tornar a vida mais humana 
(no sentido de evitar sofrimentos, prevenindo e 
curando enfermidades). Independentemente 
de serem de processo, de produto ou em 
serviços, as inovações podem ser classificadas 
em: 

1) Radicais  quando provocam 
mudanças de forma pronta e 
imediata, na forma como pensamos 
e/ou usamos, ou seja, é a inovação 
que produz um grande impacto 
econômico ou mercadológico, pois 
cria uma mudança radical nos 
paradigmas existentes. 
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2) Incrementais  quando produzem 
mudanças progressivas que levam a 
uma mudança equivalente a que 
seria produzida por uma inovação 
radical, ou seja, é a inovação através 
de aprimoramentos técnicos de 
base contínua, a melhoria continua 
traduzida pela cultura gerencial 
japonesa; 

3) Transformação (Adoção) , 
quando se adota algo já existente no 
mercado, mas novo para empresa, 
podendo ser uma fusão da do tipo 1 
com o tipo 2. 

Christensen (2001) definiu os conceitos 
de inovação sustentada e de ruptura. A 
inovação sustentada mantém a taxa de 
aprimoramento de produtos e serviços, 
proporcionando aos clientes existentes 
melhorias nos atributos que eles valorizam. 
Enquanto que a inovação de ruptura introduz 
um conjunto diferente de atributos, têm 
desempenho inferior nos atributos valorizados 
pelos clientes existentes e tendem a ser usadas 
e valorizadas somente em novos mercados. 

 

MENSURAÇÃO DO PROCESSO DE INOVAÇÃO 
Uma medida é um processo de contar ou 

comparar em que buscamos comparar 
atributos em termos de algumas características 
comuns, o que requer, a priori, semelhanças 
entre atributos, de forma que comparações 
possam ser feitas de forma quantitativa. 

“Medidas são pontos-chave. Se não 
podemos medir, não podemos controlar. Se 
não podemos controlar, não podemos 
gerenciar. Se não podemos gerenciar, não 
podemos melhorar. É tão simples quanto isto” 
(HARRINGTON, 1991). 

As medidas desenvolvidas têm de ser 
utilizadas para melhorar continuamente os 
processos para inová-los, levando a um 
processo de melhoria contínua que resulta na 
melhoria gradual do desempenho, buscando 
inovações no processo (HRONEC, 1994). 

As informações necessárias ao processo 
de tomada de decisões são obtidas através da 
medição. A medição é o processo pelo qual se 

decide o que medir, se faz coleta, 
processamento e avaliação de dados (SINK; 
TUTTLE, 1993). 

Há necessidade de novas medidas de 
desempenho que melhor retratem a realidade 
de uma empresa de classe mundial 
(BATOCCHIO; YONGQUAN, 1996). 

A mensuração do processo de inovação 
tecnológica é um tema controverso. Segundo 
Matesco (1993), na literatura "não há consenso 
sobre quais variáveis devam ser incluídas para 
explicar o esforço inovador, a natureza da inter-
relação entre as variáveis como também a 
mensuração empírica mais adequada". 

Nesse mesmo sentido, Andreassi (1999) 
reforça a ideia da ausência de uma metodologia 
consolidada para se mensurar inovação. 

A gestão do processo de inovação é 
necessária quando se pensa em termos de 
aferir os resultados obtidos com a adoção de 
uma inovação, tanto para prestação de contas 
para os investidores, quanto para que se 
tenham parâmetros para avaliação dos 
esforços por parte das equipes de 
desenvolvimento (KUCZMARSKI, 1998). 

Segundo Viotti apud Viotti e Macedo 
(2003): 

“A adequada e oportuna definição, atualização 
e condução da estratégia competitiva das 
empresas depende da existência de 
informações sobre a situação tecnológica das 
demais empresas de seu setor ou da cadeia 
produtiva no país ou no exterior. Ademais, a 
própria habilidade para coletar, processar e 
assimilar informações tecnológicas e 
econômicas tem sido identificada como uma 
característica básica das empresas 
inovadoras”. 

A disponibilidade de um bom sistema de 
indicadores é vital para que seja possível 
expandir e sofisticar a compreensão dos 
processos de produção, difusão e uso de CT&I 
(VIOTTI apud VIOTTI; MACEDO, 2003). 

 
DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE INOVAÇÃO 

Indicadores são essenciais ao 
planejamento e controle dos processos das 
organizações, de acordo com Takashina e 
Flores (1996). 
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Os indicadores possibilitam o 
estabelecimento de metas quantificadas com 
seu desdobramento na organização e o 
controle dos resultados para uma análise crítica 
do desempenho da organização, para tomada 
de decisões e para o replanejamento 
(TAKASHINA; FLORES, 1996). 

Os esforços principais no campo de 
desenvolvimento de indicadores de inovação 
na década passada são atribuídos 
principalmente por preocupações políticas e 
acadêmicas. Da política houve uma 
compreensão crescente e consciente da 
importância econômica da inovação e uma 
união entre política de inovação e objetivos 
políticos mais amplos. No lado teórico ou 
analítico, o estudo das características e 
impactos de inovação, começou a se acelerar a 
quase trinta anos atrás e se tornou uma área 
principal de pesquisa para análise econômica e 
social. 

Estes impulsos combinados conduziram 
os investigadores e instituições a buscarem 
desenvolver melhores indicadores 
quantitativos para a economia. Porém este 
objetivo cresceu substancialmente em 
importância nos anos 90, devido à necessidade 
de políticas para novos indicadores de inovação 
baseado em um reconhecimento do papel vital 
da inovação na economia. Isto fez com que se 
aumentasse a importância da famosa P&D 
(Pesquisa e Desenvolvimento) e de uma política 
de inovação. A política de inovação é vista 
agora como um instrumento essencial para 
alavancar uma união social e metas 
econômicas, por causa do papel central da 
inovação no crescimento econômico, na 
competitividade e no comércio. 

A mensuração não é uma atividade trivial 
por envolver muitos problemas, como por 
exemplo: uma medida é um processo de contar 
ou comparar no qual buscamos comparar 
atributos em termos de algumas características 
comuns, como peso, dimensões etc. Em outras 
palavras, uma medida requer a priori 
semelhanças entre atributos, de forma que 
comparações possam ser feitas de forma 
quantitativa. Inovação, porém é, por definição, 

novidade. É a criação de algo qualitativamente 
novo, o qual conduz imediatamente a 
problemas de mensuração e comparação. 

A inovação não é equivalente à 
preexistência de dimensões, mas uma mudança 
ou substituição de atributos técnicos. Isto pode 
significar, em alguns casos, características de 
produto variáveis ou combinações de 
características que podem ser mensuráveis de 
algum modo. Mas, é difícil se não impossível 
por meio de medidas e técnicas avaliar 
atributos, por exemplo, o grau de inovação de 
um produto (SMITH, 1998). 

A inovação, mais geralmente, envolve 
novidade multidimensional em aspectos de 
atividade ou organização de conhecimentos, 
que são difíceis de mensurar. Deve ser feita, a 
princípio uma distinção do que pode e do que 
não pode ser medido em inovação. Mesmo o 
que é absolutamente novo ainda assim pode 
ser mensurado, colocando-se em questão o 
que nós queremos dizer de fato por “novo”. 

Os Indicadores de Inovação nos 
proporcionam medidas de resumo das 
atividades inovadoras de empresas estes 
também devem diferenciar entre inovação 
como “adoção” e inovação como uma atividade 
criativa (ARUNDEL et al., 1998). 

O foco em um esforço inventivo e não na 
captura de empresas que inovam por adoção, 
provavelmente exclua empresas pequenas que 
frequentemente inovam por investimento em 
equipamento de produção novo (EVANGELISTA 
et al., 1997). 

Podemos exemplificar como de 
indicadores de inovação aqueles que são 
tradicionalmente citados por fornecer algumas 
informações sobre o processo de inovação: 

a) As patentes registradas; 
b) As publicações científicas; 
c) O “emprego” de cientistas e 

engenheiros em pesquisas, ou 
seja, os gastos em P&D. 

Estes indicadores tradicionais fornecem 
apenas uma indicação do esforço, ou seja, dos 
recursos utilizados para se obter a inovação. 
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Em termos de mensuração dos resultados 
são imprecisos, pois está ausente a mensuração 
da adoção. 

Novos indicadores devem incluir métodos 
modernos de análise dos indicadores 
tradicionais e uma série de indicadores, 
principalmente obtidos por pesquisas de 
empresas individuais que tem baixo 
desenvolvimento. Muitos dos novos 
indicadores tentam abrir a “caixa preta” de 
inovação se aprofundando nos processos atuais 
de atividades inovadoras (ARUNDEL et al., 
1998). 

 
INDICADORES TRADICIONAIS DE INOVAÇÃO 

Os indicadores tradicionais de Inovação 
nos proporcionam medidas de resumo das 
atividades inovadoras de empresas, estes 
também devem diferenciar entre inovação 
como “adoção” e inovação como uma atividade 
criativa (ARUNDEL et al., 1998). 

Ao se tratar do Brasil, os dados que se 
encontram a disposição que tratam de 
indicadores de inovação são os disponibilizados 
pela ANPEI (Associação Nacional de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Engenharia de Empresas 
Inovadoras), que mostram indicadores sobre a 
contabilidade financeira de gastos em meios de 
obtenção tradicionais da mensuração do 
processo de inovação, por meio do P&D. Por tal 
motivo, novos indicadores que se baseiem em 
diferentes metodologias devem ser 
introduzidos. 

Alguns indicadores são apresentados na 
literatura se tentar mensurar o esforço 
inovador, apesar de não haver uma 
consolidação de um modelo único de 
mensuração da inovação. 

Os indicadores de inovação mais 
comumente utilizados em estudos econômicos 
foram classificados em seis grupos tendo por 
base os estudos desenvolvidos por Archirbugi 
(1988), Patel e Pavitt (1995) e Sbragia (1986): 

1. estatísticas de P&D; 
2. patentes, indicadores; 
3. macroeconômicos; 
4. monitoração direta da inovação; 
5. indicadores bibliométricos; 

6. técnicas semi-quantitativas. 
Estes indicadores, hoje passam a ser 

chamados de indicadores tradicionais de 
inovação, pois com os estudo para o 
desenvolvimento de novos indicadores se 
procuram novas formas de se mensurar a 
inovação. 

Os indicadores tradicionais de inovação, 
segundo a classificação descrita por Andreassi 
(1999), são: 

a) Estatísticas de P&D 
Os indicadores baseados em estatísticas 

de P&D, por exemplo, gastos em P&D ou mão 
de obra alocada à P&D, são os mais antigos e 
ainda mais utilizados indicadores de inovação 
Segundo Tidd (1996), estes indicadores têm sua 
principal vantagem no fato de suas definições 
serem relativamente consistentes e os dados 
coletados regularmente. Esses indicadores 
apresentam também algumas desvantagens, 
pois representam apenas uma parte do total de 
inputs do processo e não apresentam os 
resultados do processo de inovação. 

As estatísticas de P&D aplicam-se melhor 
em alguns setores de atividade, tais como 
químico ou eletroeletrônico em detrimento de 
setores baseados em tecnologia mais 
tradicional ou em informação, como é o caso 
do setor mecânico e o de informática, 
respectivamente, segundo Patel e Pavitt (1995). 
A aplicação desses indicadores pode ser 
problemática, por exemplo, em pequenas 
empresas, dado que a maioria dessas empresas 
não tem centros formais de P&D estando a 
atividade de inovação concentrada na 
produção ou engenharia, confundindo-se com 
as atividades de rotina. 

Ao analisarmos a questão dos gastos em 
P&D, por exemplo, é importante observar o 
comentário de Debresson apud Andreassi 
(1999), segundo o qual o simples fato da 
empresa gastar em P&D não leva por si só à 
introdução ou aperfeiçoamento de novos 
produtos ou processos. Um mesmo valor gasto 
com P&D em duas empresas do mesmo ramo 
pode levar Além disso, a intensidades de 
inovações completamente distintas, ou seja, 
apenas mensurar o dispêndio em P&D de uma 
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empresa não permite uma apreciação 
qualitativa de seu grau de inovação. 

b) Patentes 
As patentes são indicadores de resultado 

do processo de inovação mais encontrados na 
literatura. Entre os que são mais utilizados 
destacam-se os indicadores absolutos, como 
número de patentes, quanto relativos, por 
exemplo, o número de patentes por 
funcionário. Com relação às vantagens da 
utilização de patentes como indicador de 
inovação, Archibugi (1988) cita: 

 As patentes representam o 
resultado do processo de inovação, 
sendo indicadores apropriados para 
mensurar a dimensão da mudança 
tecnológica; 

 As invenções que são patenteadas 
devem ser significativas o suficiente 
para justificar os custos envolvidos 
na obtenção de patente; 

 Estatísticas relacionadas com 
patentes são facilmente disponíveis 
e abrangem longos períodos de 
tempo. Por outro lado, as patentes 
também apresentam algumas 
desvantagens, tais como: 

 Nem todas as invenções são 
patenteadas, por exemplo, aquelas 
envolvendo segredo industrial; 

 Nem todas as invenções são 
tecnicamente patenteáveis. No caso dos 
softwares, por exemplo, a proteção é 
feita por meio do copyright; 

 A propensão em se patentear varia de 
acordo com os países, setores de 
atividade, atratividade do mercado e 
empresas. Por exemplo, mercados 
altamente competitivos possuem uma 
propensão maior em se patentear do 
que mercados menos competitivos; 

 Umas grandes proporções das patentes 
nunca são exploradas comercialmente, 
sendo obtidas apenas para impedir 
desenvolvimentos de terceiros. 

As patentes são mais uma medida do 
esforço inventivo do que do sucesso inovador, 
sendo recomendado que sejam utilizadas 

juntamente com alguma outra medida de 
inovação, segundo Freeman e Soete (1997). 

c) Indicadores macroeconômicos 
Como indicadores macroeconômicos da 

atividade de inovação, que podem ser 
apontados a balança de pagamentos em 
tecnologia e a exportação de produtos de alta e 
média tecnologia. 

A balança de pagamentos em tecnologia 
mede as transações entre empresas e setores 
de diferentes países. É um indicador mais 
apropriado para estudos macroeconômicos que 
visam a comparação do desempenho dos 
países em relação à questão tecnológica. de 
acordo com Archibugi (1988), Porém, como tal 
indicador mede apenas a atividade tecnológica 
internacionalmente transferida, toda a 
tecnologia transferida entre empresas em um 
mesmo país não é computada, resultando daí 
sua principal limitação. 

Indicadores relacionados à balança de 
pagamentos não costumam ser muito precisos, 
uma vez que é comum encontrar diferentes 
instituições dentro de um mesmo país que 
chegam a resultados bastante distintos 
argumentam, Patel e Pavitt (1995). É comum 
também os dados de diferentes países acerca 
do mesmo fluxo tecnológico nem sempre 
coincidirem. 

Destaca-se também o nível de exportação 
de produtos de alta e média tecnologia dentro 
dessa mesma categoria. Um país que tenha um 
alto percentual de exportação de produtos de 
alta tecnologia em relação ao total de produtos 
exportados seria tecnologicamente mais 
avançado. Existem as mesmas restrições já 
citadas neste caso, com além de uma outra 
nova adicional: a classificação do que seja um 
produto de alta ou média tecnologia é derivada 
da intensidade em P&D do setor de atividade. 

d) Monitoração direta da inovação 
As limitações envolvendo os outros 

grupos de indicadores já apresentados 
acabaram acarretando a utilização de 
indicadores mais diretamente relacionados 
com a inovação em si. Um indicador que vem 
sendo bastante utilizado é a contabilização e a 
classificação de anúncios de descobertas de 
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novos produtos publicados na mídia 
especializada (jornais de negócios ou de 
associações de classe, por exemplo). 

A principal vantagem desse indicador é o 
fato de não se contatar a empresa a fim de se 
obter a informação, já que basta folhear os 
jornais para acessá-la (TIDD, 1996). Como 
desvantagens, citam-se: 

a) As inovações de processo não podem 
ser contabilizadas por esse método; 

b) A simples enumeração das inovações 
de uma empresa não reflete necessariamente o 
grau de sucesso mercado lógico do produto. 

Um outro tipo dessa mesma técnica é a 
classificação das inovações a partir do catálogo 
de produtos fornecidos pelas empresas. 

e) Indicadores bibliométricos 
A utilização dos indicadores 

bibliométricos como forma de mensurar a 
atividade tecnológica consiste basicamente na 
contabilização de artigos científicos ou nas 
citações em artigos científicos. A principal 
limitação deste método é o fato de estar mais 
direcionado à pesquisa básica, uma vez que as 
inovações provenientes de pesquisa aplicada e 
principalmente desenvolvimento experimental. 

f) Técnicas semi-quantitativas 
Além dos indicadores dos indicadores 

tradicionais citados anteriormente, os quais são 
de natureza eminentemente quantitativa, há os 
indicadores originados a partir de técnicas 
semi-quantitativas (SBRAGIA, 1986). Tais 
técnicas procuram converter em uma unidade 
métrica as impressões de pessoas sobre o 
desempenho da atividade de P&D, a avaliação 
de desempenho do departamento de P&D 
segundo objetivos anteriormente fixados, a 
análise da produtividade em organizações de 
P&D e análise do retomo da P&D a partir de um 
quadro de referência entre outros se 
classificam como indicadores sem quantitativos 
são exemplos que podemos citar. 

Indicadores tradicionais de inovação 
referentes a patentes, despesas de P&D e 
bibliométricos os quais geram capital humano, 
representam resultados de criação de 
conhecimento (patentes e artigos) ou de 

atividades que produzam conhecimento novo 
(P&D), de acordo com Arundel (1998). 

 
QUALIDADE DE UM BOM INDICADOR DE 
INOVAÇÃO 

Temos a exigência por indicadores para 
melhorar nossa compreensão do processo de 
inovação, baseando-se no papel fundamental 
de se interpretar dados empíricos, que tentam 
elucidar esse processo. 

Necessitamos de indicadores que possam 
ser usados para verificar a teoria como parte de 
um processo ininterrupto para testar e 
melhorar as teorias de inovação e as nossas 
convicções e suposições sobre o processo de 
inovação, ou seja, que nos ajude diretamente 
no desenvolvimento e implementação de ações 
políticas, que apoiem a inovação. 

Um bom indicador deve poder superar 
pelo menos dois importantes problemas: a 
complexidade de atividades inovadoras e a 
proteção que as organizações possuem sobre a 
inovação, por meio do segredo industrial. 

Indicadores tradicionais são baseados em 
dados públicos que evitam o problema de 
segredo, pois eles são revelados fora do “lugar” 
da inovação e mantendo oculta a identidade 
das organizações. Estas informações estão 
disponíveis para a sociedade, das quais 
podemos citar como exemplo as patentes; as 
publicações científicas; e o emprego de 
cientistas e engenheiros, a chamada P&D 
(ARUNDEL et al., 1998). 

Em sua forma mais simples, os tipos de 
inovação podem ser classificados como de 
produto e de processo, como visto em 
Tushman e Nadler (1986). O próximo passo é 
desenvolver uma medida da qualidade de 
inovação. 

Para esta mensuração é necessária a 
criação de indicadores de inovação e estes 
devem ter algumas qualidades entre elas: 

a) Ajude diretamente o desenvolvimento e 
implementação de ações de política de 
inovação; 

b) Verifique a teoria de inovação como 
parte de um processo ininterrupto de 
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testar e melhorar continuamente as 
teorias de inovação; 

c) Ajude empresas privadas e outras 
instituições a desenvolver e ajustar suas 
próprias estratégias de inovação. 

 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS INDICADORES 
DE INOVAÇÃO 

A crescente redução no tempo de 
desenvolvimento e obsolescência de bens de 
consumo tem feito da capacidade de inovar um 
diferencial competitivo para as organizações. A 
avaliação dos retornos obtidos através da 
inovação é um dos fatores que a gestão da 
inovação engloba. Gerenciar e mensurar são 
conceitos interdependentes (DRUCKER, 1985). 

O processo de introdução de novos 
indicadores prossegue na última década do 
século XX, com a diversidade de indicadores 
seguindo os avanços na compreensão do 
processo de inovação (VIOTTI apud VIOTTI; 
MACEDO, 2003). Um único indicador de 
inovação não pode prover todas as 
informações que são necessárias, embora 
indicadores tradicionais como despesas de P&D 
ou patentes podem servir para uma variedade 
de propósitos, isto se deve ao fato dos 
indicadores, proverem medidas sumárias de 
atividades complexas (ARUNDEL, 1998). 

É necessário o desenvolvimento de novos 
indicadores que se baseiam nas novas teorias 
de inovação, que tem uma ótica sistêmica 
deste processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Processo de criação de indicadores de inovação 
(ARUNDEL et al., 1998). 

 Um modelo para o processo de 
desenvolvimento de indicadores de inovação é 
proposto por Arundel e colaboradores (1998), 
conforme apresentado na Figura 2. 

Estes novos indicadores devem responder 
a perguntas fundamentais que identificam 
“quem” inova e “como” inovam. E 
posteriormente deve ser medidas da 
intensidade ou da qualidade de inovação. E 
como principal função estes indicadores de 
inovação devem poder diferenciar entre 
inovação como adoção de novas ideias e 
inovação como uma atividade criativa. 
 

LIMITAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DE 
NOVOS INDICADORES DE INOVAÇÃO 

Baseado em Arundel e colaboradores 
(1998), podemos citar que primeiramente, 
muitas atividades de inovação não são 
diretamente mensuráveis e em Segundo lugar 
estas não podem ser reduzidas a alguns 
aspectos de inovação a medidas de resumo.  

A classificação do conhecimento é um 
exemplo da primeira limitação. Podem ser 
mensurados alguns aspectos de conhecimento 
tácito, como patentes, publicações, ou 
tecnologia, mas é muito difícil se desenvolver 
uma medida de conhecimento tácito ou sua 
importância relativa à habilidade de empresas 
para inovar. Conhecimento tácito, por 
definição, é indefinido e empresas não 
possuem métodos internos para determinar o 
quanto deste conhecimento elas retenham. 
Isto nos faz perceber que o conhecimento 
tácito pode ser medido talvez só indiretamente 
como, por exemplo, em decorrência do 
processo de inovação. 

A complexidade de atividades inovadoras 
reflete a segunda limitação. É possível se 
desenvolver indicadores para diferentes tipos 
de estratégias de inovação, mas é muito mais 
difícil de se projetar indicadores pelas razões 
por que empresas usam estratégias específicas. 

Estas duas limitações asseguram que 
sempre haverá uma necessidade por estudos 
de casos específicos, pois por meio de 
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Novos Indicadores Tradicionais 

Teoria da Inovação 

Preocupações das Políticas de Inovação 

Tipos de Política de 
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entrevistas que se aprofundem na 
complexidade da inovação e nas razões do por 
que as empresas adotam estratégias 
específicas, será criada uma necessidade por 
indicadores que reflitam atividades específicas. 
Alguns aspectos da inovação não podem ser 
mensurados por meio de um conjunto de 
medidas padrão, ou seja, existe uma alta 
complexidade de atividades inovadoras. 

Algumas limitações podem ser levantas 
sobre estas questões: 

a) Falta de medidas objetivas para 
atividades inovadoras como fluxos 
de conhecimento; 

b) A inabilidade para separar inovação 
como difusão de inovação como 
esforço criativo; 

c) Foco em empresas altamente 
inovadoras como “atores” de P&D; 

d) Falta de dados para não inovadores 
ou empresas inovadoras fracas; 

e) Falta de abordagem a assuntos de 
importância a política de inovação. 
 

FATORES - CHAVE NO DESENVOLVIMENTO DE 
NOVOS INDICADORES DE INOVAÇÃO 

A inovação como um processo evolutivo, 
interativo entre “atores” e entre fases 
diferentes no desenvolvimento de uma ideia. 

Ênfase na importância do conhecimento e 
aprendizado como impulsionador do 
desenvolvimento econômico. Tendo como 
abordagem estas três esferas, segundo Arundel 
e colaboradores (1998): 

a) Criação de Conhecimento; 
b) Disseminação do Conhecimento; 
c) Absorção e Uso do Conhecimento. 
Uma atenção principal deve ser dada em 

como escapar da influência poderosa de 
tendências passadas no desígnio de indicadores 
de inovação. Uma opção é desenvolver 
claramente uma base teórica para guiar o 
desenvolvimento dos indicadores de inovação. 
 
GESTÃO ESTRATÉGICA DA INOVAÇÃO E 
COMPETITIVIDADE 

A gestão do processo de inovação é 
necessária quando se pensa em termos de 

aferir os resultados obtidos com a adoção de 
uma inovação, tanto para prestação de contas 
para os investidores, quanto para que se tenha 
parâmetros para avaliação dos esforços por 
parte das equipes de desenvolvimento 
(KUCZMARSKI, 1998). 

Uma empresa podia ser competitiva No 
passado apenas reduzindo custos de insumos – 
capital, trabalho energia e matérias-primas. 
Com a intensificação das mudanças 
tecnológicas, vantagens competitivas 
sustentadas em custos dos insumos não são 
suficientes. Custos de produção mais elevados 
podem ser compensados rapidamente através 
das evoluções tecnológicas Na verdade, apenas 
possuir recursos deixou de ser o bastante. É 
necessário utilizá-los de forma a consolidar 
uma competitividade sustentável em longo 
prazo (PORTER; LINDE, 1995). 

É difícil exagerar o papel da inovação para 
o desenvolvimento de vantagens competitivas, 
"se a inovação é dispendiosa e incerta ela é 
indubitavelmente competitiva. (...) A empresa 
inovadora está em uma corrida na qual o 
vencedor leva tudo" (KAY, 1996). 

A gestão da inovação deve contemplar e 
relacionar a estratégia organizacional, os 
ambientes interno e externo, através da 
identificação de competências essências e 
oportunidades, a capacidade da organização 
em manter uma cultura e projetos inovadores, 
bem como a criação de rotinas que incorporem 
a consciência inovadora ao dia a dia 
organizacional (KUCSMARSKI, 1998). 

Schumpeter (1988) considera que a 
competição está associada com a eficiência 
interna da indústria e com o desenvolvimento 
de novas tecnologias, novas fontes de 
fornecimento de matéria-prima e de um novo 
tipo de organização. Completa ainda que "não 
é a competição de preços que conta, mas a 
competição oriunda numa nova commodity, 
numa nova tecnologia, numa nova fonte de 
suprimentos, num novo tipo de organização... 
competição que comanda uma decisiva 
vantagem de custo ou qualidade e a qual 
ameaça não apenas as margens de lucro e a 
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produção das empresas estabelecidas, mas 
suas bases e suas próprias vidas". 

É esta abordagem proposta por 
Schumpeter que dá suporte à afirmação de 
Porter no que diz respeito ao conceito de 
inovação. Segundo ele, a competitividade 
deriva sempre de atos de inovação. 

Tendo em vista que as condições 
econômicas mudam e as atividades 
competitivas mudam, as empresas reformulam 
as suas estratégias muitas vezes, durante o 
ciclo de vida do produto. Tecnologias, a forma 
dos produtos e as marcas também exibem 
ciclos de vida com os estágios distintos. As 
empresas procuram por estratégias inovadoras 
para renovar o crescimento das vendas dos 
produtos em estágio de maturidade. Um novo 
mercado emerge quando um novo produto é 
criado para servir a necessidade de um 
mercado latente e, assim, as empresas devem 
tentar antecipar os novos atributos que o 
mercado deseja, tendo em vista que os lucros 
caminharão na direção daquelas organizações 
que mais cedo ofertarem novos e valorizados 
benefícios (KOTLER, 1996). 

Porter (1986), considera que a relação 
entre a transformação tecnológica e a 
competição é pouco compreendida embora por 
si só valiosa e frisa que qualquer transformação 
tecnológica em que uma empresa consiga ser 
pioneira, deve ser considerada boa. Entende-se 
aqui que qualquer inovação do produto em que 
uma empresa consiga ser a primeira a 
implementar é intrinsecamente boa e 
potencialmente geradora de vantagem 
competitiva. Na maior parte das vezes as 
inovações que são importantes para a 
obtenção da vantagem competitiva se 
conseguem sem grandes mudanças, podem ser 
classificadas de comuns e não implicam 
necessariamente em modificações tecnológicas 
radicais e/ou abruptas (PORTER, 1986). 

Porter (1998) afirma que o único modo 
de se ter uma vantagem competitiva é através 
da inovação e aperfeiçoamento envolvendo 
uma direção estratégica visionária, pois a fonte 
de vantagem está mais associada à habilidade 

de aplicar a tecnologia e para isto, torna-se 
necessário integrá-la com várias outras. 

Algumas inovações criam vantagem 
competitiva pela percepção de uma 
oportunidade de mercado inteiramente nova 
ou servindo um segmento de mercado que 
outros tenham ignorado. Quando os 
competidores são muito lentos para responder, 
tais inovações revelam-se vantagens 
competitivas. (PORTER, 2002) 

Na verdade, para ter sucesso, a inovação 
usualmente requer pressão, necessidade e 
mesmo adversidade: o medo de perder 
frequentemente mostra-se mais poderoso que 
a esperança de ganhar (PORTER, 2002). 

...Os competidores irão eventual e 
inevitavelmente ultrapassar qualquer 
companhia que pare de melhorar e inovar 
(PORTER, 2002). 

Enquanto que para os 
neoschumpeterianos, "o sucesso competitivo 
passa, assim, a depender da criação e da 
renovação das vantagens competitivas por 
parte das empresas em um processo em que 
cada produtor se esforça para obter 
peculiaridades que o distingam favoravelmente 
dos demais, como, por exemplo, custo e/ou 
preço mais baixo, melhor qualidade, menor 
lead-time, maior habilidade de servir à clientela 
etc.". Contexto no qual, "a inovação é o motor 
do desenvolvimento, o fator de grande peso na 
sobrevivência das empresas em um ambiente 
competitivo" (COUTINHO; FERRAZ, 1994). 

A definição de competitividade relaciona-
se ao conceito de competitividade 
desenvolvido pelos neo-schumpeterianos e 
apresentado por Kupfer (1991) como sendo a 
adequação das estratégias adotadas pelas 
firmas em relação ao padrão de concorrência 
vigente na(s) indústria(s) considerada(s), no 
qual em termos genéricos, a inovação é o 
elemento dinâmico e determinador do padrão 
de concorrência. 

A inovação deve ser analisada sobre duas 
óticas, segundo Ansoff (1981): 

1. um comportamento empreendedor (ou 
estratégico) das empresas, quando ela procura 
substituir os produtos e os mercados obsoletos 
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por novos, que oferecem maior potencial para 
os lucros futuros. A empresa consegue isso 
mediante a identificação de novas áreas de 
demanda, do desenvolvimento de produtos 
aceitáveis, de técnicas de produção e de 
marketing mais adequadas, testando o 
mercado e introduzindo novos produtos nesse 
mercado. 

2. um comportamento competitivo (ou 
operacional), que procura obter lucro do meio 
ambiente mediante o processo de troca. A 
empresa consegue isso tentando produzir da 
maneira mais eficiente possível e garantir o 
maior segmento de mercado e os melhores 
preços. 

Como o comportamento competitivo é 
gerador de lucro e o comportamento 
empreendedor é absorvedor de lucro espera-se 
que a empresa gravite em tomo do primeiro 
enquanto for adequado o potencial de seus 
mercados atuais e enquanto tais mercados 
satisfizerem os objetivos de lucro e de 
crescimento (ANSOFF, 1981). 

Todas as organizações necessitam de uma 
competência central, a inovação reitera 
Drucker (1995). Elas devem ser capazes de 
avaliar sua performance inovadora, pois a 
inovação é considerada como um dos 
elementos centrais responsáveis pela 
manutenção e ou geração de uma vantagem 
competitiva sustentável pelas firmas. 

Drucker (1996) considera que a inovação 
se constitui em uma disciplina rigorosa, 
organizada e sistemática sendo que ela requer 
algumas atitudes por parte das empresas. Ele 
cita a necessidade de se identificar, de maneira 
sistemática, mudanças que estejam ocorrendo 
nos negócios, mudanças demográficas, de 
valores, tecnologia ou ciência e então olhá-las 
como oportunidades. 

Os efeitos de uma inovação tecnológica 
sobre a competitividade de uma empresa são 
bastante conhecidos. Em termos gerais ela 
permite fabricar um produto antigo de forma 
mais eficiente (inovação de processo) ou a 
fabricação de novos produtos (inovação de 
produtos/diferenciação). Em um mundo 
dominado por excesso de capacidade 

produtiva, com um mercado cada vez mais 
globalizado e agressivo, a inovação surge como 
um importante instrumento de criação e 
manutenção de vantagens competitivas. 
"Resistir à inovação é tornar-se menos 
competitivo" (PORTER; LINDE, 1995). 

Um engano que as empresas tem 
cometido é ver seu desafio na produção de 
inovações como puramente tecnológica: 
melhorar a tecnologia para atender aos 
mercados conhecidos. Empresas bem sucedidas 
perceberam o desafio como mercadológico: 
desenvolver ou identificar um mercado que 
valorizasse os atributos do novo produto ou 
serviço (CHRISTENSEN, 2001). 

Utterback (1996) afirma que é necessário 
estar atento a mudança tecnológica, pois novos 
padrões são estabelecidos e indústrias inteiras 
desaparecem, enquanto que outras surgem. A 
incapacidade para inovar é um das principais 
causas de fracasso de um negócio. 

O tipo de estratégia escolhido na gestão 
empresarial está intimamente relacionado com 
o sucesso ou fracasso de uma empresa. Pode-
se afirmar que a dinâmica do processo de 
inovação vem aumentando sistematicamente, 
fazendo com que não exista mais vantagem 
definitiva no mundo dos negócios (FOSTER, 
1988). 

Se competitividade antes representava a 
capacidade de uma organização impor seus 
meios ao mercado, cada vez mais ela significa a 
capacidade de criar novos produtos, processos 
e serviços que sejam vantagens competitivas 
em termos de custo, qualidade e enfoque 
(TIDD, 2001). 

Tidd (2001) aponta que uma empresa 
pode obter vantagem competitiva através da 
inovação por: 

d) Novidade, oferecendo o que ninguém 
mais é capaz; 

e) Aumentar a habilidade e criar novos 
mercados; 

f) Complexidade aumentando barreiras 
de entrada devido ao caráter único 
do produto; 
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g) Design robusto que permita expandir 
o ciclo de vida do produto ou 
processo; 

h) Inovação incremental e contínua, 
permitindo movimento da fronteira 
custo/performance. 

A gestão da inovação consiste na busca 
por rotinas que permitam o gerenciamento do 
aprendizado como um processo genérico 
embutido na organização, permitindo 
integração da tecnologia, mercado e 
organização para lidar com os desafios do 
processo de inovação Para Tidd (2001). 

A inovação é um processo que pode ser 
aprendido e gerenciado, possível de ser tratado 
como uma disciplina. A gestão da inovação 
deve ser holística e compreender, pelo menos 
Tidd (2001) afirma que: 

1. A identificação das competências 
essenciais da organização; 

2. Os requisitos das diferentes 
tecnologias e mercados; 

3. As características e possibilidades 
para novas formas organizacionais. 
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