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Capítulo 1
Fundamentos da Inovação

Depois de ler este capítulo, vai estar apto a:

 Compreender a importância da inovação no desenvolvimento das

empresas.

 Distinguir e compreender fontes e oportunidades de inovação.

1.1 Desafios Económicos para a Inovação

Um dos principais desafios a serem superados pelas políticas de desenvolvimento

económico tem sido a necessidade das Empresas se tornarem mais flexíveis e

adaptáveis às características do ambiente na qual elas estão inseridas, cujo principal

aspecto é a mudança organizacional.

Este contexto de mudanças tem como implicação directa a necessidade das

organizações procurarem permanentemente a adaptação e a flexibilização para se

adequarem a novas contingências, obrigando as organizações a procurarem os

mecanismos mais adequados para a definição de estratégias empresariais assim

como o estabelecimento de processos de trabalho e de gestão mais eficientes e

eficazes.

No caso Português onde predominam as Pequenas e Médias Empresas (PME’s) esta

situação fica mais grave em função das suas próprias peculiaridades, relacionadas à

centralização, formalização, a complexidade da estrutura administrativa, a
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qualidade dos recursos humanos e as condições ou capacidade de investimento.

Surge então a necessidade deste segmento empresarial conhecer e aplicar

adequadamente o processo de inovação tecnológica, a qual pode ser considerada

uma acção determinante para a geração de melhorias nas suas operações e

contribuindo efectivamente para o alcance dos objectivos estabelecidos na

estratégia adoptada.

De facto, cada vez mais empresas estão a chegar à conclusão que o sucesso

sustentado se baseia numa permanente dinâmica da inovação, assente na renovação

da oferta e das práticas de gestão. Daqui resulta que o tema da inovação começa a

assumir um carácter estratégico em Portugal.

O actual ambiente de negócios e de gestão é caracterizado pela frequência e

velocidade de mudanças políticas, socio-económicas, culturais e tecnológicas. A

causa principal deste contexto de mudança é decorrência do processo de

globalização, o qual torna as actividades empresariais cada vez mais complexas,

exigindo das pessoas que a compõe novos conhecimentos e competências para

lidar com os problemas. Essa complexidade que assola as empresas nos dias de

hoje foi provocada por uma série de factores, a saber:

 Globalização dos Mercados: O mundo tornou-se um mercado único sem

barreiras. Os países estão a deixar de negociar apenas nas suas fronteiras

para se projectarem no mercado internacional, com isso aumenta a

concorrência no mercado, tornando necessário e urgente o

desenvolvimento de novos produtos e serviços e, para isso, necessário é o

investimento em pesquisas e desenvolvimento e em novas tecnologias tanto

de produto como de gestão;

 Avanço Tecnológico: Os novos processos e instrumentos introduzidos pela

tecnologia nas empresas causaram impactos na estrutura e no

comportamento das organizações. A tecnologia proporciona uma maior

eficiência e eficácia para tarefas mais complexas;

 Concorrência: O surgimento de concorrentes em grandes números e

diferentes segmentos da economia;
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 Clientes: As expectativas dos clientes têm aumentado visto que existe maior

oferta, e os mesmos tem expectativas maiores em relação ao valor, a

qualidade e ao serviço;

 Força de trabalho: As modificações na constituição da força de trabalho,

em relação ao sexo, raça, nível educacional e distribuição etária estão a criar

uma força de trabalho diferente do passado.

Para Cândido (2001), umas das consequências directas das influências do conjunto

destes factores têm sido o aumento da incerteza e da insegurança dentro das

organizações, que para poderem sobreviver, têm procurado, permanentemente,

adaptarem-se, reestruturarem-se, flexibilizarem-se e tentarem formas de inovação

dentro das novas configurações do ambiente.

Tornatzky & Fleischer (1994) apresenta três elementos que caracterizam o contexto

da inovação tecnológica, a saber: organização, tecnologia e o meio ambiente

externo (Figura 1).

Figura 1 – Contexto da Inovação Tecnológica
Fonte: Adaptado de Tornatzky Fleischer (1994)

O contexto organizacional é tipicamente definido pelo tamanho da organização, a

centralização, formalização, a complexidade da estrutura administrativa, a

Meio Ambiente Externo
Características industriais e

estrutura de mercado
- Infra-estrutura de suporte

tecnológico
- Regulamentos governamentais

Organização
Estruturas formal e informal
Processo de Comunicação

- Tamanho
- Folga

Processos de Decisão
da Inovação
tecnológica

Tecnologia
Disponibilidade
Características
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qualidade dos recursos humanos e as condições ou capacidade de investimento. O

ambiente externo à organização envolve basicamente o contexto tecnológico que é

descrito por tecnologias internas e externas e pelas suas características e

disponibilidade. O meio ambiente é o lugar onde a empresa realiza os seus

negócios, onde estão presentes os competidores, regulamentos governamentais e a

infra-estrutura de suporte à tecnologia.

A mudança tem um papel preponderante nos processos de inovação podendo ser

encarada numa perspectiva ambivalente como:

 Matéria-prima da inovação, já que existe uma relação directa entre o nível

de mudança existente no ambiente em que a organização opera e a

quantidade de oportunidades de negócio aí latentes; o mesmo é afirmar

que: quanto maior a mudança no mercado, mais espaço haverá para a

inovação.

 Produto acabado dessa mesma inovação, pois o propósito da inovação é

obter mudanças no posicionamento no mercado em termos melhoria da

eficiência e/ou eficácia.

1.2Importância da Inovação

Desde que o mundo e as pessoas existem que a inovação está presente, pois se

assim não fosse não teríamos chegado onde chegámos hoje e ser o que somos. A

inovação acompanhou a evolução do homem e o desenvolvimento dos

continentes, das cidades, de novos materiais, construções, descobertas, formas de

estar, mentalidades, tudo o que mudou e evoluiu.

Inovar é fazer melhor, é valor acrescentado. É a principal alavanca estratégica do

desenvolvimento das empresas.

Actualmente, num mercado cada vez mais competitivo, a inovação é uma

importante peça do puzzle para se conseguir vencer e continuar a evoluir e crescer.
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Inovar é também partilhar conhecimento, sendo uma das maiores fontes de

inovação. Quanto mais conhecimento acumulado e mais troca de ideias houverem,

maiores são as hipóteses de novas descobertas.

A inovação é fundamental ao desenvolvimento de qualquer organização.

A principal função da inovação é acompanhar, e se possível antecipar, a evolução

das necessidades dos clientes, para a empresa os poder servir com propostas de

valor sempre renovadas. Desta forma, a empresa através da inovação, constrói no

presente as bases do seu desenvolvimento futuro. Daí que as empresas que não

inovam correm o risco de:

 Perder Clientes: por não ter introduzido novos modelos;

 Reduzir a Rendibilidade: a insuficiência de inovação pode resultar na

diminuição das vendas e em avultados prejuízos;

 Abandonar o Negócio: perante a incapacidade de renovar.

O meio envolvente e a visão do negócio variam, mas a necessidade de inovação é

constante. O Quadro 1 apresenta os diferentes contextos da necessidade da

inovação.

1.3 Fontes de Inovação

De acordo com Fontes e outros (1997) e Simões (1999), a principal fonte de

inovação e competitividade é a capacidade das empresas para acumular e aplicar

conhecimento, quer teórico, quer prático, em áreas que vão desde a tecnologia até

ao marketing, passando pela organização e gestão.
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Visão Dominante do
Negócio

Diferentes Visões do Negócio

Elevada Incerteza do
Meio Envolvente

Meio envolvente em mutação e
baixa percepção da necessidade
de mudança incentivam novos
concorrentes ou concorrentes
marginais a introduzir
abordagens inovadoras no
mercado.

Ex: Telecomunicações móveis.

Meio envolvente em mutação e
grande intensidade competitiva
incentivam a constante inovação
nos concorrentes estabelecidos e
nos novos concorrentes.

Ex: Biotecnologia Genética

Reduzida Incerteza do
Meio Envolvente

Meio envolvente estável e baixa
percepção da necessidade da
mudança favorecem a
transformação do sector através
da introdução de tecnologias
substitutas e de propostas de
valor inovadoras.

Ex: Venda de livros pela Internet.

Meio envolvente estável e
reduzida intensidade competitiva
favorecem a entrada de novos
concorrentes com abordagens
inovadoras ao mercado

Ex: Corretagem Online

Quadro 1 – Inovação em diferentes Contextos
Fonte: Freire, A. (2000:19)

As principais fontes de inovação apontadas são:

 Recrutamento e formação profissional: O conhecimento que os recursos

humanos da empresa detêm sobre determinadas áreas tecnológicas, sobre

procedimentos organizacionais e sobre o mercado, torna relevantes para a

resolução dos problemas que a empresa enfrenta na sua área de actuação.

 A capacidade das empresas para interpretar as necessidades de mercado

e identificar previsíveis mutações de preferências do utilizador: Esta

fonte assume mesmo o papel mais importante para determinados sectores

(por exemplo: bens de equipamento e intermediários) onde o

conhecimento em primeira-mão das necessidades do utilizador é de

importância primordial quanto à orientação a dar às actividades de

desenvolvimento e produção.

 O conhecimento científico, e portanto, a interacção com entidades que

detêm esse conhecimento, torna-se fundamental: Podendo as

universidades, centros de investigação, laboratórios, ser vistos como

repositórios de conhecimento, constituindo um elo primordial de ligação
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entre o conhecimento teórico latente e a sua aplicação prática nas

empresas.

 A interacção com fornecedores: Fornecimento de bens de equipamento e

sistemas a serem usados nos processos é, um dos principais factores de

inovação para PMEs em sectores ditos tradicionais.

 A atitude ou predisposição da empresa para a inovação : Isto é, para a

constante actualização do seu conjunto de conhecimentos. Essa atitude é,

por vezes, explicitada através da inserção da inovação na estratégia da

empresa, com consequências visíveis na forma e modos organizacionais

internos.

1.4 Pressões para Inovar

Quais as principais pressões para a inovação?

Nos últimos anos, a importância da inovação tem vindo a acentuar-se devido às

tendências de:

 Redução do Ciclo de Vida dos produtos;

 Excesso de capacidade instalada;

 Individualização da oferta;

 Aumento da intensidade competitiva;

 Acréscimo de sofisticação dos clientes;

 Aceleração da evolução tecnológica;

 Globalização das economias;

 Escassez de recursos;

 Expectativas dos mercados financeiros;
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 Desregulamentação.

Verifica-se, no entanto, que muitas organizações persistem em satisfazer apenas as

necessidades conhecidas dos clientes ou a seguir as iniciativas da concorrência, sem

investir na inovação. Se é certo que mantendo esta política conseguem poupar

custos de I&D (Investigação e Desenvolvimento) e continuar a oferecer produtos

não diferenciados a preços mais baratos, não é menos certo que o risco que correm

é bastante elevado, pois a estagnação da oferta pode levar os clientes a preferirem

os novos produtos da concorrência.

Para tirar partido destas tendências, as empresas, cada vez mais, tendem a dividir-se

entre competidores fortes, com capacidade de inovação e competidores fracos,

dotados de recursos baratos e de baixa qualidade, que se limitam a reagir às

pressões dos mercados e da concorrência.

1.5 Oportunidades de Inovação

Existem, obviamente, inovações que provêm de rasgos de genialidade. No entanto,

a maioria das inovações e, especialmente, as de maior sucesso, resultam de uma

procura consciente e intencional de oportunidades de inovação, que se resumem a

determinadas situações.

Podem identificar-se quatro tipos de oportunidades que se encontram facilmente

no interior das empresas ou das indústrias:

 Ocorrências inesperadas: Um fabricante da primeira máquina moderna de

cálculo prévia vender, em 1933, aos bancos o seu novo produto. Todavia, a

época era de retracção da banca, o que criou profundos problemas à

empresa que havia investido fortemente na investigação e desenvolvimento

deste produto inovador. Por sorte, uma biblioteca pública, de forma

inesperada, mostrou interesse em adquirir aquele produto. O sucesso foi

de tal ordem que outras bibliotecas, que possuíam recursos financeiros
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suficientes, adquiriram mais de uma centena de máquinas. Esta ocorrência

inesperada permitiu à empresa “alimentar” a inovação.

 Incongruências: A operação às cataratas sofreu uma forte evolução

tecnológica nas últimas décadas. Todavia, o corte do ligamento manteve-se

da mesma forma, ao longo dessas décadas. O facto de os médicos

utilizarem uma tecnologia “fora de moda” levava-os, muitas vezes, a

temerem realizá-lo. Tinham um comportamento incongruente. O

comportamento incongruente dos oftalmologistas constituiu uma

oportunidade de inovação.

 Necessidades de processo: Aquilo a que chamamos hoje de os media é

fruto de duas inovações que se desenvolveram no final do século XIX como

resposta a uma necessidade de processo. Por um lado, foi a máquina de

impressão Linotype que possibilitou a produção rápida e em larga

escala de jornais. Por outro lado, a publicidade moderna abriu-lhes as

portas para difundirem notícias, praticamente, de graça mercê dos lucros

provenientes do marketing.

 Alterações no mercado e na indústria: Empresas estáveis, concentradas

em defender aquilo que já têm, tendem a não contra-atacar quando um

recém-chegado as desafia. Na verdade, quando as estruturas do mercado

ou da indústria sofrem alterações, os líderes da indústria tradicional

teimam em negligenciar os segmentos de mercado que estão a registar

maiores crescimentos. As novas oportunidades raramente se enquadram

na forma como a indústria abordou desde sempre o mercado o definiu

ou o organizou. Os inovadores sofrem, desta forma, a tendência para

serem deixados sós durante longos períodos.

Existem, por seu turno, três fontes de oportunidades exteriores à empresa, que

compõem o ambiente social e intelectual circundante. Tais fontes podem, contudo,

sofrer uma sobreposição. Dada a diferente natureza subjacente ao seu risco,

dificuldade ou complexidade, o potencial para a inovação poderá residir em mais

do que uma área ao mesmo tempo. Mas, em conjunto, estas oportunidades
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correspondem à grande maioria de todas as oportunidades que facilitam a

inovação.

São elas:

 Alterações demográficas: Das fontes externas das oportunidades de

inovação, são as de maior confiança. Por exemplo: as alterações quanto ao

número de pessoas idosas, quanto à deslocação de pessoas de uma região

para outra, podem representar excelentes oportunidades na construção

civil, nos seguros, nos serviços de saúde, etc.

 Alterações na percepção das pessoas: As pessoas têm tendência para se

preocuparem, cada vez mais, com a longevidade. Este facto criou

oportunidades para inovações: para revistas de saúde, para alimentos mais

saudáveis, para aulas de exercício físico, para equipamentos de jogging, para

equipamentos destinados a exercitar o corpo em casa, etc.

 Novos conhecimentos: Na história das inovações, aquelas que são baseadas

em novos conhecimentos - sejam eles científicos, técnicos ou sociais – estão

muito bem posicionadas. Elas são as super-estrelas da capacidade

empreendedora.

Para ser eficaz, este tipo de inovação exige, normalmente, mais do que um tipo de

conhecimento. É a fonte de que se deve depender menos, dado o tempo que

demora a chegar ao mercado.

O progresso tecnológico traz inovações que podem abrir novas portas a indústrias

inteiramente novas e a negócios de grande dimensão.

Embora possa ser difícil, a inovação com base no conhecimento pode ser gerida. O

sucesso exige uma análise cuidadosa das várias formas de conhecimento necessárias

para tornar a inovação possível.
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Questões para discussão

1. Qual a importância da inovação?

2. Quais as fontes de inovação?

3. Existem oportunidades internas e externas à organização que facilitam a

inovação. Discuta-as com os seus colegas e faça sugestões de como essas

oportunidades facilitam a inovação nas empresas.
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Capítulo 2
Conceitos Fundamentais do Processo de Inovação

Depois de ler este capítulo, vai estar apto a:

 Compreender o Processo de Inovação e os seus componentes

principais.

 Definir e explicar a evolução do conceito de inovação e distingui-lo do

conceito de inovação e investigação.

 Compreender a dinâmica da difusão da inovação.

 Identificar as modalidades, formas e princípios de inovação.

2.1Introdução

Actualmente, o crescimento das empresas está dependente da sua capacidade

criativa e de mobilização de recursos para o encontro de soluções que potenciem a

sua estratégia de redução de custos, de diferenciação ou de diferenciação a custos

controlados (aproveitando um vasto mercado, onde podem haver ganhos com as

economias de escala). Neste contexto, o resultado de inovar para as empresas é

sobreviver!

De modo sintético inovar consiste em criar sistemas, métodos e procedimentos de

informação e decisão, incorporar novas tecnologias, construir uma cultura

empresarial própria e a respectiva aprendizagem que permite à empresa conseguir a

“excelência” em mercados competitivos, seja reduzindo os custos, melhorando a
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qualidade, aumentando o mercado ou constituindo nichos de actuação

preferenciais.

Martínez (2000: 718) define inovação como “o processo que leva as ideias ao

mercado sobre a forma de novos, ou melhorados produtos ou serviços. Este

processo está composto por duas partes não necessariamente sequenciais e com

frequentes retro-acções entre elas. Uma está especializada na criação de

conhecimento e a outra dedica-se fundamentalmente à sua aplicação para converte-

lo num processo, num produto ou num serviço que incorpore novas vantagens

para o mercado. A primeira usará recursos materiais e humanos para gerar novos

conhecimentos, enquanto que a segunda fará com que estes conhecimentos, em

união com outros mais antigos, se convertam em riqueza. Ambas as partes são

necessárias para que exista inovação, embora se deva admitir que a sua importância

pode ser muito diferente de uns casos para outros”.

De acordo com a Comissão Europeia (1997), para conseguir melhorar a

competitividade impõe-se às empresas efectuar:

 Inovações: Desenvolver e explorar novos produtos, serviços e

procedimentos operacionais, aceder às tecnologias, ao saber fazer e às

ideias, etc...;

 Maximizar a eficácia operacional: Produzindo bens e serviços de melhor

qualidade ao menor custo e com flexibilidade máxima;

 Ajustamentos estruturais: Responder eficazmente às mudanças

importantes no meio organizacional.

2.2Evolução do Conceito de Inovação

Inovação é uma das palavras mais pronunciadas nos dias de hoje, mas afinal o que

é inovação?
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A definição do que é Inovação constitui desde logo uma séria interrogação que

pode merecer diferentes respostas variando de autor para autor, de acordo com os

indicadores disponíveis e os objectivos em vista.

A maioria das definições associa o conceito aos aspectos tecnológicos da

introdução de novos ou melhores produtos ou processos.

Contudo, são comuns outras concepções, mais gerais, que fazem englobar, por

exemplo, as mutações organizacionais e de gestão verificadas muito para além da

análise estrita ao nível dos equipamentos, sistemas e dispositivos.

O Quadro 2 apresenta alguns conceitos de inovação.

Inovação pode ser definida como: Autores

 Introdução de um novo produto (ou uma melhoria na qualidade de
um produto já existente);

 Introdução de um novo método de produção (inovação no processo);

 A abertura de um novo mercado (em particular um novo mercado para
exportação);

 Exploração de novas fontes de fornecimento de matérias-primas ou
produtos semi-acabados;

 Implementação de novas formas de organização industrial.

J. Shumpeter, 1934
(citado por J.

Barata, 1992: 163)

 É o resultado de uma ideia tecnicamente realizável com uma
oportunidade económica e social (um mercado, uma necessidade
social).

IAPMEI, 1982

 Um instrumento dos empreendedores, através do qual estes exploram a
mudança como uma nova oportunidade para um novo produto ou
serviço.

Drucker, 1985

 Um fenómeno complexo. O processo através do qual a inovação
emerge não segue um padrão linear, é caracterizado por mecanismos de
feedback complexos e por relações interactivas.

Kline and
Rosenberg, 1986

 As empresas ganham vantagens competitivas através de actos de
inovação. Estas encaram a inovação em sentido amplo, incluindo o uso
de novas tecnologias e novas formas de fazer as tarefas.

Porter, 1990

 A inovação é uma maneira nova de fazer as coisas que são
comercializadas. O processo de inovação não pode ser separado do
contexto estratégico e competitivo de uma empresa”.

Porter, 1993

 Processo de transformar oportunidades em novas ideias colocando-as
no mercado.

Tidd, Bessant,
Pavitt, 1997
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 Referem que, “a noção de inovação significa algo de novo, isto é,
traduz uma forma de fazer novas coisas, mas também qualquer forma
de fazer as coisas de modo diferente na esfera da vida económica”.

Caraça e Martins,
1999

 A criação, desenvolvimento e introdução de novos produtos e serviços,
ou componentes de produtos e serviços, ou um novo procedimento ou
processo para fazer algo para beneficiar uma empresa.

Motwani e outros,
1999

 Inovação é um conceito holístico, envolve a aplicação comercial das
inovações, …, incorpora desde os aspectos de criação e descoberta até
aos de difusão e aplicação.

Deakins and Freel,
2003

 Inovação no produto (um melhor desempenho ou alargamento das
possíveis aplicações do produto ou do serviço). Inovação no processo
que se pode manifestar na melhoria do desempenho do próprio
processo (processos mais integrados ou mais automatizados; aumento
de flexibilidade; melhoria na qualidade; melhoria na segurança ou
redução de danos ambientais) ou dos procedimentos de logística e
controlo (permitindo que melhore o planeamento e a rota de
mercadorias, aumente a flexibilidade da distribuição; melhore o
controle de stocks).

European
Commission, EIS,

2004

 A inovação refere-se à aplicação de competências para encontrar novas
soluções ou para explorar novas oportunidades. As inovações
desencadeiam processos económicos, pois as inovações podem
transformar uma empresa em monopolista, serem imitadas por outras
empresas, alterar os hábitos dos consumidores gerar novos níveis de
exigência aos fornecedores. Este efeito pode alterar as condições da
procura/oferta no mercado ou na indústria e os consumidores. Podem
também ser utilizadas noutro mercado ou noutra indústria, gerando
externalidades.

Carvalho, 2005

Quadro 2: Conceito de Inovação

Após a abordagem das várias definições, a inovação organizacional pode assim ser

entendida como a introdução de uma nova forma de relação da organização com

o seu meio ou de uma nova configuração interna dos seus subsistemas, adoptada

ou criada com o propósito de obter uma maior eficiência e/ou eficácia, quer a

nível qualitativo quer quantitativo, no seu posicionamento no mercado.

Não se trata assim de um acto único ou pontual, antes um processo global que se

estende ao longo do tempo.

A partir desta visão é possível distinguir com clareza o conceito de inovação de

outros conceitos que geralmente com ela se confundem – invenção e investigação.

São aspectos ligados mas não necessariamente coincidentes já que a investigação e a

invenção são fontes da inovação. A investigação é uma actividade que visa a
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procura de conhecimentos e a invenção é uma nova descoberta científica ou

técnica, tendo ou não por base a investigação.

2.3Inovação versus Invenção

A principal diferença entre inovação e invenção traduz-se no facto de enquanto a

invenção é independente do uso, a inovação pressupõe a utilização de uma

invenção com o propósito de melhoria de posicionamento de mercado; quer isto

dizer que se a invenção não tiver utilidade para ninguém, não constitui uma

inovação.

Schumpeter (1939) apresenta de forma mais clara a definição de inovação, ao fazer

a distinção entre inovação e invenção.

A invenção corresponde a avanços no conhecimento que são úteis à produção,

enquanto a inovação corresponde à exploração desse conhecimento, isto é, à

introdução dos novos conhecimentos em novos produtos, processos ou formas de

organização.

A Invenção corresponderia à ”descoberta de novas possibilidades para resolver

determinados problemas”. No caso das invenções tecnológicas elas não são

necessariamente transpostas em patentes ou utilizadas na produção. O seu impacto

económico ocorre apenas quando a invenção se transforma em inovação, isto é,

tem uma utilização económica (Freeman, 1988).

Dito de outra forma, a distinção entre inovação e invenção baseia-se no seu

impacto económico. As invenções são contribuições identificáveis para as

mudanças tecnológicas, mas que nem sempre são objecto de aplicação. Com efeito,

muitas invenções permanecem sem utilização e não influenciam o sistema

económico. As invenções tornam-se economicamente significativas apenas quando

incorporadas em inovações, ou seja, se forem aplicadas em novos produtos, novos

processos produtivos ou novas formas de organização, (Schumpeter, 1939).
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A inovação pode ser entendida como a aplicação prática de uma nova função de

produção, ou seja, a introdução no sistema económico de uma invenção.

Com efeito, nas actividades económicas e industriais, o processo de inovação

consiste em transformar uma boa ideia num sucesso comercial, que permita gerar

os recursos financeiros necessários à continuação do negócio.

Podemos assim ter inovações financeiras, na abordagem do mercado,

organizacionais e institucionais.

Um estudo do Ministério da Indústria e Energia (1992: 9) refere que “se a

invenção é a descoberta, o fabrico ou a montagem de algum novo processo,

produto ou ideia, a Inovação é o acto da passagem à prática desse processo,

produto ou ideia com o objectivo da sua exploração comercial”. “A Inovação

caracteriza-se por uma orientação directa para um produto, protótipo ou processo,

sendo seu objectivo último a respectiva colocação no mercado. Deste modo, a

inovação associa-se à comercialização, o que a separa do invento ou descoberta

científica” (Veiga Simão, 1990:111).

De acordo com Rodrigues (1999), os elementos constitutivos de qualquer inovação,

considerada em si mesmas emergem de três áreas, que, de algum modo, são

interdependentes:

1. Os utilizadores;

2. A tecnologia;

3. O mercado.

É precisamente nestas áreas que radica a distinção definitiva entre invenção e

inovação (Quadro 3).
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Invenção Inovação

 São independentes dos utilizadores.

 Podem-se confinar ao domínio

estritamente científico

 São neutras face ao mercado, embora

careçam de fontes de financiamento

 Só subsistem enquanto possuírem

utilizadores.

 Carecem de se prolongar numa tecnologia

com aplicação pragmática

 Alimentam-se do mercado, e são

frequentemente elas que geram fundos

para financiarem novas invenções.

Quadro 3: Distinção entre Invenção e Inovação
Fonte: Adaptado de Rodrigues, (1999)

Inovações com sucesso levam a um processo de difusão entre as empresas, sectores,

regiões ou países.

Para além dos conceitos já referidos (invenção e inovação), surge o conceito de

difusão, que corresponde ao processo de comunicação e uso que resulta na

adopção da inovação pelos seus utilizadores potenciais (empresas, sectores, regiões

ou países).

2.4Difusão da Inovação

Uma vez introduzida a inovação no mercado, é necessário promover a sua difusão

junto do público-alvo a que se destina. É a difusão que conduz então a efeitos

perceptíveis no crescimento de produtividade e da economia.

Segundo Marques (1998) difusão é a transferência, ou alastramento da inovação do

primeiro utilizador para outros potenciais utilizadores. É a difusão que tem efeitos

mais perceptíveis no crescimento de produtividade e de economia em geral.

A difusão da inovação é tradicionalmente entendida como o processo através do

qual a inovação é comunicada por meio de determinados canais ao longo do
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tempo entre os membros de um sistema social. Como tal, existem quatro

elementos essenciais no processo de difusão (Pires, 1996):

 A inovação;

 Os canais de comunicação;

 O tempo;

 E o sistema social.

De acordo com o mesmo autor e explicando um pouco o significado de cada

elemento, tem-se que:

 Uma inovação é qualquer ideia, objecto ou prática que é percebida como nova

pelos membros do sistema social;

 Os canais de comunicação são os meios utilizados na transmissão da

informação para fora ou dentro do sistema social;

 O tempo tem a ver com a taxa em relação à qual a inovação é difundida ou

com a velocidade relativa a que ela é adoptada pelos membros do sistema

social (taxa de difusão);

 O sistema social consiste em indivíduos, organizações, ou agências que

partilham uma cultura comum e são adoptantes potenciais da inovação.

Segundo Freire (2000: 212) o processo de difusão da inovação requer a gestão

integrada de dois tipos de factores:

 Factores de mercado: ao longo da fase de difusão, poderão aparecer

barreiras à aceitação da inovação no mercado, que devem ser identificadas

e, sempre que possível, eliminadas.

 Factores temporais: A taxa de difusão pode e deve ser acelerada através de

iniciativas comerciais, com vista a expandir mais depressa a base de

implementação da inovação.
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De acordo com o mesmo autor, a difusão de um novo produto ou serviço é

condicionada pelas características da própria inovação e pela natureza dos seus

clientes.

Características da Inovação

Várias características de uma inovação afectam a maneira como é percepcionada e

aceite pelo mercado a que de destina:

 Superioridade Relativa: A difusão é mais fácil quando a inovação é

reconhecida como superior às alternativas existentes no mercado, em

termos de conveniência, performance, custo, rapidez, prestigio, etc.

 Compatibilidade: A difusão é mais fácil quando a inovação é compatível

com os hábitos, valores, experiências, capacidades e necessidades dos

clientes.

 Complexidade: A difusão é mais fácil quando a inovação é percepcionada

como sendo pouco complexa ou de uso imediato pelos potenciais

utilizadores.

 Possibilidade de Experimentação: A difusão é mais fácil quando a

inovação pode ser primeiro experimentada, porque dessa forma se reduz o

risco da decisão de adopção.

 Possibilidade de observação: A difusão é mais fácil quando a inovação

proporciona benefícios observáveis por outras pessoas.

Natureza dos Clientes

O processo de tomada de decisão para a adopção de uma inovação é o processo

através do qual um indivíduo (ou outras unidades de decisão) passa do

conhecimento da inovação à formação de uma atitude em direcção à adopção ou

rejeição da inovação, à implementação e uso desta nova ideia, e a confirmação

desta decisão.
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Uma inovação é adoptada em tempos diferentes pelos indivíduos que constituem o

sistema social, o que permite classifica-los em cinco categorias, a saber:

 Pioneiros (Innovators): São cruciais ao sucesso da inovação, porque são os

primeiros a estarem em contacto com a inovação e assumirem os riscos de

a utilizarem, influenciando o comportamento dos restantes clientes

potenciais.

 Utilizadores Precoces (Early Adopters): São clientes também propensos ao

risco, mas as suas decisões são tomadas cautelosa e demoradamente. São os

indivíduos respeitados no sistema social pelas suas opiniões e por isso

assumem o papel de líderes de opinião. Potenciais inovadores irão retratar-

se nesta categoria, ou seja, são aos early adopters que os potenciais

inovadores pedirão conselho e orientação em relação à inovação.

Legitimam a inovação, abrindo caminho para a sua adopção por um

público mais vasto.

 Maioria Inicial (Early Majority): Constituem uma parte substancial do

mercado-alvo da inovação. Adoptam a ideia justa antes da média do

número de membros do sistema. Interagem frequentemente com os seus

semelhantes, mas raramente possuem uma posição de liderança. As suas

compras repetidas significam que a inovação conseguiu ser bem aceite no

mercado.

 Maioria Final (Late Majority): São cépticos, resistem à mudança e

precisam ser convencidos. Adoptam a ideia somente após metade de

adoptantes do sistema social já a terem adoptado. Possuem recursos

escassos o que torna necessário que todas as incertezas tenham sido

removidas, como uma maneira de adoptar a inovação com segurança.

 Retardatários (Laggards): São os tradicionais nos seus valores e bastantes

resistentes à mudança daí adoptarem a inovação só quando todos os outros

no sistema social já o fizeram. O seu ponto de referência encontra-se no

passado, e a sua rede de interrelação é baseada na tradição não confiando

na comunicação social e na publicidade, o que dificulta a sua aceitação de
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novos produtos ou serviços. Quando aderem à inovação, escolhem

geralmente as suas versões mais básicas e não as mais recentes com

atributos mais desenvolvidos.

A premissa do modelo de gestão da inovação e do padrão de disseminação

tecnológica e categorias de clientes parte do princípio de que, a adopção de uma

nova ideia resulta do intercâmbio de informações entre redes interpessoais,

significando que se um innovator comunica a outros dois, estes por sua vez

comunicam cada um, para mais outros dois, tendo-se uma expansão binomial. Isto

reforça o papel e a importância que os diversos tipos de relacionamentos e troca de

informações têm, os quais são baseados em canais de comunicação.

Nesta linha de orientação Godinho e Caraça (1988); Blakely (1994) opinam que a

difusão de uma inovação tecnológica, só se verifica e adquirirá a eficácia desejável

quando estão reunidos num determinado espaço territorial um conjunto de

factores de base que a potenciam e sustentam. Entre eles realçam a importância:

 Da presença de Universidades e Organismos Públicos;

 Do acesso a redes importantes de transportes e comunicação que, entre

outras funções, permitem absorver a informação científica e técnica

proveniente do exterior;

 Da presença de recursos humanos devidamente qualificados;

 Da existência de uma qualidade ambiental, cultural, de serviços,

propiciadora de condições de vida atractivas;

 Da inserção num quadro legal favorável à inovação, nomeadamente quanto

ao regime de patentes;

 Da existência de capital de risco disponível para financiar inovações;

 Das formas e espaços de interacção entre os diferentes agentes do sistema

de inovação.
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Porém, se não existirem redes de inovação orientadas de acordo com o

desenvolvimento tecnológico interno, (nas quais as empresas, as instituições

públicas e privadas de Investigação e Desenvolvimento (I&D), os estabelecimentos

de ensino superior e os imprescindíveis fornecedores de meios financeiros

desempenham um papel preponderante), o potencial inovador e a dinâmica

empresarial encontram-se fortemente limitadas.

2.5Modalidades da Inovação

O conjunto das inovações considerado em si mesmo é um sistema complexo e

bastante heterogéneo. Os produtos diferem, de acordo com a forma como são

feitos (processo tecnológico), com os benefícios que oferecem aos consumidores

(atributos), com a forma como são usados ou percebidos (comportamento do

consumidor) ou com a forma como o produto é integrado com outros produtos

ou sistemas (arquitectura).

Consoante o grau de mudança que lhes está associado, poderemos sistematizar esta

diversidade considerando as 4 categorias seguintes da taxonomia das inovações:

 A Inovação incremental – consiste numa melhoria gradual de produtos,

processos e formas de organização e gestão já existentes, susceptível de gerar

significativos ganhos de produtividade, não provocando no entanto

alterações radicais na economia. Ocorre de forma mais ou menos contínua,

embora a ritmos diferentes nas diferentes indústrias e países. Diz respeito a

pequenas melhorias e aperfeiçoamento de produtos ou métodos de

fabricação, que resultam em melhores acabamentos, melhor qualidade,

funcionalidade acrescida.

Entre as diferentes vias possíveis de concretizar este tipo de inovação salientam-se

as seguintes:

- Um produto simples cuja “performance” é melhorada ou mesmo

optimizada pela utilização de matérias-primas mais competitivas
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(exemplo: substituição do metal por substâncias plásticas mais leves

mas de dureza idêntica);

- Um produto complexo resultante de vários subsistemas técnicos,

cuja “performance” pode igualmente ser melhorada, ou mesmo

optimizada, por meio de modificações parciais de um desses

subsistemas (exemplo: introdução do ABS num dos subsistemas do

automóvel).

 Inovação radical ou descontinuidades – ocorre de forma descontínua e

consiste em alterações profundas no conjunto de conhecimentos aplicados

e que originam produtos ou processos produtivos ou com atributos

substancialmente diferentes da versão anterior e formas de organização e

gestão inteiramente novos. Tem efeitos profundos mas localizados sobre a

estrutura da economia. Consistirá por exemplo, na concepção e

comercialização de um produto completamente novo.

 Novos sistemas tecnológicos – consiste no surgimento de um conjunto de

inovações radicais e incrementais, proporcionando o aparecimento de

novos produtos, processos produtivos e estruturas organizacionais. Pode

afectar vários sectores da economia ou dar origem a sectores

completamente novos.

 Paradigma tecno-económico – este tipo de mudança técnica tem efeitos

que influenciam de forma global o funcionamento do sistema económico.

Na medida em que vão provocar não só o aparecimento de novos produtos

e processos, mas também novos modos de organização económica e social,

e novos comportamentos dos agentes económicos. Introduzem mudanças

sócio-institucionais ao nível macro e alterações estruturais significativas

quer ao nível dos sectores industriais, quer ao nível da empresa e das suas

relações com o exterior, e constituem portanto alterações da envolvente que

qualquer gestor e empresário devem saber interpretar correctamente.

O Quadro 4 mostra a taxonomia das inovações de acordo com o ponto de vista

de Dominique e Valendouc (citados em Rodrigues, 1999).
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Categoria Designação Descrição Natureza e/ou Impacto

D Incrementais

Produzem-se de forma mais
ou menos sequencial, tendo
isoladamente efeitos pouco
significativos. Todavia o
seu efeito já é muito
importante para provocar
ganhos de produtividade.

Melhoria gradual de
produtos, processos e
serviços.

C Radicais Autênticas clivagens face a
situações anteriores.

Modificação completa de
processo de fabrico num
dado sector.

B

Novos Subsistemas
Tecnológicos

Constelações de inovações
técnicas e economicamente
correlacionadas.

Emergência de novos
sectores de actividades ou
de novos produtos e/ou
novos processos.

A Novos Paradigmas
Tecnoeconómicos

B+C+D Alteração total da estrutura
produtiva da sociedade.

Quadro 4 – Taxonomia das Inovações
Fonte: Adaptado de Dominique e Valendouc (citados em Rodrigues, 1999: 24)

2.6Formas de Inovação

Por vezes é difícil caracterizar com precisão a dimensão da inovação em análise

para se poder tipificar numa das quatro categorias anteriormente referidas.

Segundo Rodrigues (1999), os principais critérios utilizados são:

 A extensão da “novidade”;

 A importância das modificações introduzidas, quer em termos tecnológicos

quer em termos comerciais.

Sendo frequente utilizar com este objectivo algumas grelhas de parâmetros:

 Inovação de Produtos ou Serviços: refere-se à produção e comercialização

de produtos/serviços novos ou onde foram introduzidas melhorias. São

orientadas para o mercado (Quadro 5).

- Novos materiais;
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- Novos produtos intermédios;

- Novas características estruturais;

- Novas características funcionais;

- Propriedades totalmente inovadoras sejam em termos de preço, de

utilizadores, de mercado.

Exemplos de Inovação de Produto

 Televisão de parede de ecrã plano;

 Patins em linha;

 Mapas digitais para os automóveis;

 DVD (Digital Vídeo Disc);
 Computadores pessoais translúcidos;

 Calçado desportivo com sensores
biométricos;

Exemplos de Inovação de Serviço

 Operações bancárias pela Internet;

 Aluguer de vídeos directamente na
televisão;

 Entrega das compras ao domicílio;

 O uso da telemática nos veículos a motor
ou filtros de radiação para as comunicações
móveis.

 Linha telefónica de apoio pediátrico;

 Serviço de limpeza ao domicilio;

 Entrega de vídeos e pizza em conjunto.

Quadro 5 – Tipos de Inovações de Produtos e Serviços
Fonte: Freire, A. (2000: 25)

 Inovação no Processo diz respeito à produção ou adopção de novos bens

de equipamento ou à introdução de novos processos de produção. São

aplicadas no seio da organização (Quadro 6).

- Novas tecnologias de produção;

- Maior automatização;

- Maior flexibilidade;

- Adaptação de um processo já existente;

- Inovação radical do processo.
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Exemplos de Inovação de Processos

 Atendimento telefónico; computorizado;

 Gestão da qualidade total;

 Custeio baseado em actividades.

 Layout fabril em células;

 Construção de cenários estratégicos;

 Gestão do conhecimento;

 A digitalização de processos de impressão.

Quadro 6 – Tipos de Inovações de Processos
Fonte: Freire, A. (2000: 25)

Sendo difícil dissociar a inovação do produto da de processo, Pavitt (1984)

identifica uma diferença objectiva entre os dois tipos de inovação, considerando

inovações de produto, aquelas que são utilizadas num sector diferente daquele que

as desenvolve e como inovação de processo as que são utilizadas no mesmo sector

em que são produzidas (citado por Dantas, 2001: 29). Contudo, estão muitas vezes

dependentes, enquanto “os novos produtos são vistos no mercado como a crista da

inovação, o processo de inovação desempenha um papel estratégico igualmente

importante. Ser capaz de fazer algo que até aí ninguém fez, ou ser capaz de fazê-lo

de um modo melhor que outrem representa uma real vantagem” (Tidd, 2003: 5).

Mas, em ambos os casos, a difusão da inovação depende da aceitação que esta

encontrar junto dos seus utilizadores potenciais.

 Inovação Organizacional refere-se a novas formas de organizar ou gerir a

empresa, que se reflecte num aumento do valor acrescentado para a

empresa e para os seus trabalhadores (Quadro 7).

Exemplos de Inovação Organizacional

 As empresas de consultadoria que
introduziram sistemas de informação e
desenvolveram metodologias e testes de
avaliação para melhorarem os processos de
produção;

 A introdução de alterações no processo
produtivo para reduzir os custos laborais
unitários.

 O caso da Arthur Anderson and Coopers
and Lybrand que integraram os serviços de
contabilidade, de consultadoria e de
tecnologias de informação, alterando a
estrutura organizacional;

 A organização multidivisional para
aumentar a flexibilidade da indústria.

Quadro 7 – Tipos de Inovações Organizacionais
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 Inovação no mercado corresponde à conquista de novos mercados ou

nichos de mercado ou a novas formas de comunicação das empresas com o

exterior (Quadro 8).

Exemplos de Inovação no Mercado

 Os terminais ATM;

 A Via Verde.

 As empresas do ramo automóvel que “conduzidas pelo
mercado” para facilitarem as vendas criaram linhas de
crédito para melhorarem os resultados do seu corem
business.

Quadro 8 – Tipos de Inovações no Mercado

O Quadro 9 divide inovação de acordo com competências para inovar e os efeitos

da inovação de acordo com a tipologia abordada.

Tipos de Inovação Efeitos

(Inovação no Produto)

Características do Produto

Aptidões e competências envolvidas no design e
na produção dos produtos

Aumento da gama de produtos ou serviços;

Abertura de um novo mercado ou aumento
de quota de mercado;

Melhorias na qualidade do bem ou serviço.

(Inovação no Processo)

Competências/Aptidões dos Processos de
Produção e Distribuição

Aptidões e competências envolvidas no design e
nas operações de produção e processos de

distribuição

Aumentar a flexibilidade do processo
produtivo;

Reduzir o custo laboral unitário Aumentar
a capacidade.

(Inovação Organizacional)

1. Competências/Aptidões do Processo

Administrativo

Competências e Aptidões envolvidas no design
e operacionalização da informação e na
coordenação dos processos

2. Competências/Aptidões Inovadoras do

Técnicas de gestão mais actuais Redução de
materiais ou de energia por unidade
produzida.

Alterar a estratégia da empresa Alterações na
estratégia de marketing Nova estrutura
organizacional.
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Negócio

Competências ou Aptidões envolvidos na
gestão estratégica e do conhecimento e na
transformação competitiva das empresas (ao
nível da estrutura)

(Inovação de Mercado)

Gestão de Negócios

Inteligência Empresarial e Investigação de
mercado

Novas formas de comunicar com os
Clientes;

Melhorias nos impactos ambientais e nos
aspectos de segurança;

Novos segmentos de mercado.

Quadro 9 – Tipologias de Inovação
Fonte: Adaptado de Hales, 1998, e Stockdale, 2002: 39, Adapted and Van

Ark, 2003: 15)

De acordo com o estudo elaborado pelo Centro de Investigação sobre a Economia

Portuguesa/Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Indústria e

Energia (CISEP/GEPIE: (1992), a abordagem que se fez da inovação consistiu em

considerar como grandes áreas, os aspectos relativos ao produto, ao processo e à

gestão.

Assim:

 Um produto é considerado tecnologicamente inovador, quando apresenta

uma diferença substancial relativamente a produtos similares anteriormente

fabricados ou se destina a novas utilizações.

 Um processo é considerado tecnologicamente inovador, quando é usado

para a produção de produtos novos ou melhorados que não poderiam ser

produzidos de forma convencional, ou para a produção de produtos já

anteriormente produzidos pela empresa, mas agora com o recurso a novas

técnicas, ou às mesmas técnicas mas usadas de forma mais eficaz.

 Uma actividade na área da gestão é considerada inovadora, quando

potencia o aproveitamento dos recursos da empresa e lhe permite o

conhecimento e o acesso a novos processos produtivos, assim como, a

adaptação à inovação que vai tendo lugar ao nível das estruturas de

mercado.
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No Quadro 10, encontram-se resumidos os aspectos ligados a cada uma destas

vertentes da inovação.

Vertentes da
Inovação

Aspectos

Inovação do
Produto

 Produto totalmente novo para um mercado novo;

 Produto novo para mercados já existentes;

 Produto idêntico aos existentes no mercado mas com vantagens num
factor específico que o distingue dos correntes.

Inovação do
Processo

 Tecnologias de fabricação totalmente inovadoras, o que conduz a custos
significativamente baixos, à utilização de outras matérias-primas ou a uma
melhoria da qualidade dos produtos;

 Tecnologia já existente mas aperfeiçoada;

 Introdução de uma forma inovadora de organização e gestão do processo
de fabrico por exemplo: o Material Requirements Planning (MRP), Just- in-
time, etc...

 Instalação de técnicas de controlo de qualidade do processo e do produto
(TQM);

 Etc ...

Inovação na
Gestão

 Melhoria na produção, tendo em vista produtos de maior valor
acrescentado;

 Diversificação para uma maior variedade de tipos e “estilos” de produtos
com vista a ir ao encontro do interesse dos consumidores;

 Utilização de unidades de produção mais pequenas e mais versáteis.

Quadro 10 – Vertentes da Inovação / Aspectos Relacionados
Fonte: Adaptado de Carvalho e Pinto (1995: 216-217)

Caraça e Martins (1999) referem que, actualmente no contexto da empresa, a

inovação poderá consistir, pois, em coisas tão diversas como: a renovação e

alargamento do âmbito dos produtos, dos serviços e dos mercados associados; a

introdução de alterações na gestão, na organização do trabalho e nas condições e

habilitações dos trabalhadores, ou seja, a aposta na melhoria das capacidades das

empresas ao nível de todas as suas áreas funcionais.
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2.7 Princípios da Inovação

Existem, obviamente, inovações que provêm de rasgos de genialidade. No entanto,

a maioria das inovações e, especialmente, as de maior sucesso, resultam de uma

procura consciente e intencional de oportunidades de inovação, que se resumem

apenas a algumas situações.

Uma inovação sistemática e intencional inicia-se com a análise das fontes de novas

oportunidades. Dependendo do contexto, as fontes terão importância distinta em

épocas diferentes.

 Atenção ao Mercado . Como a inovação é conceptual e perceptiva, os

possíveis inovadores precisam de ver, perguntar e ouvir. Seguidamente,

devem procurar potenciais utilizadores para estudarem as suas expectativas

e necessidades.

 Simplicidade. Para ser eficaz, uma inovação deve ser simples e centralizada.

O maior elogio que uma inovação pode receber mede-se pelas seguintes

palavras: «Isto é óbvio! Por que motivo não pensei nisso? É tão simples!»

Mesmo a inovação que cria novos utilizadores e mercados deverá ser

direccionada para uma aplicação específica.

 Especificidade. As inovações eficazes começam por ser pequenas. Tentam

fazer algo específico. Poderá ter sido a ideia elementar de colocar o mesmo

número de fósforos em todas as caixas (costumavam ser 50) que deu aos

Suecos um monopólio mundial durante meio século. Pelo contrário, ideias

que “revolucionam uma indústria” dificilmente funcionam.

 Aspiração à Liderança. Ninguém poderá prever se uma determinada

inovação se transformará num grande negócio ou num feito modesto. Mas

uma inovação de sucesso deverá aspirar, desde o início, a representar um

standard, a determinar a direcção de uma nova tecnologia ou indústria. Se

uma inovação não aspirar à liderança desde o início, é pouco provável que

seja inovadora o suficiente.
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 Persistência. Acima de tudo, uma inovação requer mais trabalho do que

genialidade. Exige conhecimento. Os inovadores raramente trabalham em

mais do que uma área. Na inovação, existe talento, ingenuidade e

conhecimento. Mas quando tudo está dito e feito, o que a inovação exige é

trabalho árduo, centralizado e intencional.
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Questões para discussão

1. Defina o conceito de inovação.

2. Faça a distinção entre invenção e inovação. Estabeleça uma relação entre

os dois conceitos.

3. Porque é que actualmente a inovação constitui uma das preocupações

fundamentais dos empresários?

4. Como é que a difusão da inovação ocorre? Discuta com os seus colegas a

influência da difusão no crescimento da produtividade na organização e da

economia em geral.

5. Identifique as várias modalidades da inovação. Dê exemplos aplicativos de

cada uma delas.

6. Identifique e liste os princípios de inovação.
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Capítulo 3
O Processo de Inovação Tecnológica

Depois de ler este capítulo, vai estar apto a:

 Compreender a importância da inovação tecnológica como

dinamizadora da actividade económica e determinante do

desenvolvimento.

 Conhecer e explicar os modelos explicativos das inovações

tecnológicas.

3.1 Inovação e Desenvolvimento Tecnológico: Conceitos

Fundamentais

No domínio da Gestão da Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, área de grande

proliferação de conceitos, convém clarificar o significado de conceitos fundamentais.

Estes conceitos “distribuem-se ao longo de um eixo conceptual que começa no

conceito mais global e abstracto (ciência) e termina no conceito mais específico e

próximo da realidade (inovação) ” (Ramos dos Santos, 1983: 253).

No Quadro 11 apresenta-se resumidamente alguns conceitos fundamentais, tendo por

referencia as definições de organizações internacionais vocacionadas para a recolha e

tratamento de informação na área da Ciência e Tecnologia (orientações do Manual de

Frascati – OCDE).

Os conceitos de Invenção e Inovação considerados Outputs Básicos, não irão ser
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referenciados, uma vez que já foram dados no capítulo anterior.

Conceitos de Base

Ciência É o conjunto organizado de conhecimentos sobre os mecanismos de causalidade dos factos
observáveis, obtido através do estudo objectivo dos fenómenos empíricos.

Pesquisa
Básica

Avanço do conhecimento científico.

Tecnologia
É o conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos directamente aplicáveis na
produção ou na melhoria de bens e serviços. A tecnologia é uma “potencialidade”.

Capacidade
Tecnológica

É a capacidade que uma empresa tem de aprofundar e ampliar a sua base actual de
conhecimentos.

Inputs Básicos

Investigação
Fundamental

Consiste na elaboração de trabalhos experimentais ou teóricos conduzidos
principalmente com o objectivo de adquirir novos conhecimentos científicos, sem
pretender uma aplicação ou utilização particular.

Investigação
Aplicada

Engloba a realização de trabalhos originais conduzidos com vista a aquisição de
novos conhecimentos existentes, normalmente orientados por objectivos práticos
determinados.

Desenvolvimento
Aplicado

Avanço do conhecimento tecnológico a partir da mesma base científica.

Desenvolvimento
Experimental

Compreende todos os trabalhos sistemáticos, baseados em conhecimentos existentes,
obtidos quer pela investigação, quer pela experiência prática, com vista à produção e
ao estabelecimento de novos materiais, dispositivos, processos ou produtos, ou o
melhoramento dos já existentes.

Quadro 11 – Conceitos Fundamentais sobre Inovação e D&T

3.2 Inovação e Investigação

Em termos muito simples, poder-se-á dizer que na investigação se gasta dinheiro

(investe-se) para criar conhecimento, ao passo que na inovação se utiliza o

conhecimento adquirido para, através de ideias novas e originais, ganhar dinheiro.

Daqui se entende que não chega fazer investigação para tornar competitiva uma

estrutura empresarial. Se à investigação não se seguir um processo de inovação

empresarial, gastou-se dinheiro mas não se promoveu a competitividade das

empresas.
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A confusão entre Inovação e Investigação e Desenvolvimento Tecnológico leva

também a que muitos reduzem inovação à inovação tecnológica, o que é errado.

A prática de não deve ser vista como directamente correlacionada com maiores

taxas de inovação. A I&D deve ser vista como um mecanismo fundamental para a

expansão da base de conhecimentos tecnológicos da empresa, contribuindo para a

formação e fixação de competências internas, que, por sua vez, são essenciais para

lidar com a inovação e com as constantes e necessárias alterações da base de

conhecimentos da empresa.

Daí que, ao nível da empresa, elevados ritmos de inovação tecnológica obriguem a

alterações nos procedimentos internos de gestão e à criação de rotinas

organizacionais que facilitem a aquisição, aprendizagem e endogeneização

empresarial de conhecimento tecnológico, bem como a sua constante actualização.

Hoje em dia, as empresas têm de inovar em aspectos tais como os modelos de

negócio, novas formas de relacionamento com os clientes, gerindo novos canais de

distribuição que serão articulados com os tradicionais, gestão integrada de

produtos e marcas, etc. Isto é inovação empresarial, sem ter subjacente na empresa

um processo de inovação tecnológica, embora muitas vezes se vá recorrer às novas

tecnologias para gerir o processo inovatório, como acontece com os canais virtuais

de distribuição.

As empresas, quando sujeitas a crescente pressão concorrencial, têm de inovar

constantemente, para se diferenciarem da concorrência, procurando pela inovação

(criado pelo activo intelectual) posicionarem-se no mercado. Por isso “a inovação é

o processo mais avançado de concorrência, dado ser a concorrência constante por

novos produtos e novos processos”. Daqui também se depreende que só inova

quem está sujeito a um ambiente concorrencial.

Importa também referir que nos nossos dias não se pode ter uma concepção

estática da inovação. Com os sistemas de difusão científico e tecnológico existentes

e com a espionagem industrial dos nossos dias, uma empresa tem que estar atenta

e procurar gerar um fluxo constante de inovações. Como os americanos já

perceberam em relação aos chineses, quando a concorrência se ajusta e copia o
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novo produto, a empresa inovadora já está mais além, pelo que o lançamento no

mercado da cópia já está atrasado.

3.3 Inovação Tecnológica

A inovação tecnológica pode ser considerada como a principal dinamizadora da

actividade económica e determinante do desenvolvimento.

A inovação não é só modernização tecnológica. A inovação não é apenas o resultado

dos esforços de I&D, tem também dimensões comerciais e organizacionais.

Podemos então considerar a inovação tecnológica, como o processo pelo qual se

transformam ideias/conhecimentos em novos produtos ou processos para a sua

introdução com êxito no mercado. Esta definição pode ser também aplicada nas

áreas de produção e gestão, abrangendo a distribuição, o marketing, a organização

empresarial, etc.

Neste sentido, a inovação tecnológica surge como a aplicação de novos

conhecimentos tecnológicos, que resulta em novos produtos, processos ou serviços, ou

na melhoria significativa de alguns dos seus atributos.

Inerente a esta definição está a ideia de que os produtos ou serviços, novos ou

melhorados, devem ter aceitação no mercado (ou aumento de aceitação no mercado)

com consequências para o crescimento de produtividade da empresa inovadora.

Por conseguinte o progresso tecnológico leva, através do aumento da

produtividade das empresas, ao desenvolvimento económico que, por sua vez, eleva

o nível de vida da população em geral. Contudo, os investimentos em tecnologia

nem sempre atingem o nível esperado de produtividade e, portanto, de

desenvolvimento económico e de qualidade de vida.

As empresas europeias protagonizam, em muitas ocasiões, esta situação.
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Por exemplo, em Portugal, no período de 1990-1993, muitas empresas investiram

montantes elevados em tecnologia. Agora, várias dessas empresas descobrem que os

seus esforços não resultaram na melhoria esperada da sua produtividade.

Os estudos realizados sugerem que esta incapacidade de atingir os aumentos de

produtividade esperados se deve, em grande parte, às dificuldades que muitas

empresas portuguesas têm em fazer face aos aspectos intangíveis do progresso

tecnológico, ou seja, à gestão do processo de inovação.

Neste aspecto, as empresas americanas têm tido historicamente um desempenho

superior ao das europeias porque sempre foram muito mais rápidas na adopção de

novas práticas de gestão adequadas ao desenvolvimento ou implementação de

novas tecnologias, tais como a descentralização, o melhoramento contínuo ou a

produção flexível.

O sucesso da inovação tecnológica empresarial depende, em grande medida, de

aspectos não tecnológicos. Novas formas de organizar e gerir as actividades devem

acompanhar o desenvolvimento e a implementação de novas tecnologias nas

empresas.

A inovação tecnológica e a inovação nas práticas de gestão devem andar de mão

dada, pois as novas tecnologias constituem uma alavanca essencial à inovação

empresarial. Por isso, importa não só identificar as inovações tecnológicas críticas

ao desenvolvimento da organização, mas também seguir de perto a evolução das

tecnologias que suportam as actividades presentes e futuras da organização.

Nenhum factor de gestão pode, por si só, determinar quer o sucesso quer o

insucesso tecnológico. Nenhuma ferramenta ou técnica de gestão,

independentemente de estar ou não na moda, criará e sustentará sozinha um

ambiente inovador.

A inovação tecnológica é um complexo processo tecnológico, sociológico e

económico, que envolve uma teia extremamente intrincada de interacções, tanto

no interior da empresa como entre a empresa e a sua envolvente económica,

técnica, concorrencial e social. Não se pode por isso esperar que o sucesso ou o
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fracasso sejam explicados satisfatoriamente em termos de apenas um ou dois

factores.

Os estudos da inovação enfatizam fortemente a natureza pluralista das explicações

dadas para o sucesso da inovação tecnológica. Assim, encontramos um conjunto

de factores diferentes (embora estreitamente inter-relacionados) que devem

funcionar em conjunto para criar e reforçar o tipo de ambiente que permite e

facilita o sucesso da inovação tecnológica.

Estes factores ou práticas de gestão podem agrupar-se em redor dos seis eixos

seguintes (Quadro 12):

1 Criação e manutenção de canais de comunicação fluidos quer internos (entre os diferentes
departamentos da empresa), quer externos (com outras organizações).

2 Atenção aos clientes actuais e potenciais, envolvendo-os no processo de inovação.

3 Apoio explícito da gestão cimeira à inovação tecnológica.

4 Disponibilidade de recursos humanos altamente qualificados.

5 Presença na organização de indivíduos que apoiem os projectos de inovação tecnológica,
especialmente nos momentos críticos.

6 Criação e manutenção de uma estrutura organizacional flexível.

Quadro 12 – Eixos Facilitadores do Sucesso da Inovação Tecnológica.

Contudo, visto não existirem fórmulas de aplicação universal, todas as práticas de

gestão da inovação devem ser adaptadas ao contexto organizacional, tecnológico

ou de mercado de cada empresa em particular.

Porém, enfrentar com êxito o ambiente turbulento em que as empresas operam

exige modalidades inovadoras de gestão e o desenvolvimento de novos produtos e

serviços para mercados em rápida transformação.

O processo de inovação na empresa responde, pois, a dois conjuntos básicos de

factores: factores de mercado e factores tecnológicos.
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As mudanças nas condições de mercado conduzem à introdução de novos

produtos e serviços. A mutação tecnológica cria novas oportunidades e, por vezes,

alterações na estrutura dos mercados. Consequentemente, quanto mais intensas as

alterações nas duas correntes de factores, maior a pressão para as empresas

inovarem (Figura 2).

Figura 2 – Inovação e Tecnologia
Fonte: ALLEN, T. e outro (1994)

Para Badaway (1993) a gestão da tecnologia envolve um convívio com a inovação,

direccionada à mudança, ao desenvolvimento de novas maneiras de pensar,

produzir e competir.

A gestão tecnológica só será desenvolvida de forma eficiente se a tecnologia tiver

um papel na estratégia da empresa e o empreendedor enquanto tomador de

decisões, imputador de recursos e dos destinos da empresa, estabelecer a ligação

entre estratégia empresarial e estratégia tecnológica, sabendo quais os tipos de

tecnologias que são necessárias ao seu negócio, de forma a alcançar os objectivos

previamente estipulados.

Tecnologia

Oportunidades
Tecnológicas

Avanços na
tecnologia

INOVAÇÃO

Mudanças
socio-
políticas Mercado

Necessidades
Novos produtos
e serviços

Tempo
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3.4 Evolução Tecnológica

O desenvolvimento tecnológico é um motor fundamental da inovação, constituindo

as novas tecnologias o ponto de partida para a inovação empresarial.

De forma a compreender de uma maneira estruturada a relação entre inovação

tecnológica e a inovação empresarial, iremos abordar as diferentes tecnologias

disponíveis a uma dada empresa.

Uma tecnologia em função da sua natureza pode ser:

 Genérica: Comum a vários sectores.

 Sectorial: Utilizada pela maioria das empresas do mesmo sector.

 Específica: Desenvolvida no interior das empresas e protegida pelo direito de

propriedade.

Embora, as tecnologias específicas sejam as que melhores contribuem para a

organização reforçar a competitividade da sua oferta, só será considerada critica se se

encontrar numa fase de desenvolvimento susceptível de gerar rapidamente melhorias

significativas nos elementos relevantes da organização.

Assim é necessário identificar a melhor via para a organização obter as inovações

tecnológicas pretendidas. O Quadro 13 apresenta as modalidades mais usuais.

Vantagens Desvantagens

Desenvolvimento
Tecnológico

Interno

 Exclusividade do conhecimento;

 Compreensão das
complexidades especificas da
tecnologia;

 Formação colaboradores.

 Realização de investimentos
avultados durante um período
temporal mais longo;

 Risco elevado.

Joint-venture  Partilha de custos e riscos;

 Aceleração do desenvolvimento
da tecnologia.

 Partilha de responsabilidades
entre parceiros;

Não exclusividade da tecnologia.
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Licenciamento Obtenção de conhecimento em
regime quase exclusivo;

 Avaliação do risco antes do
investimento;

 Custos reduzidos em
investigação e desenvolvimento;

 Avanço rápido para a produção;

 Formação dos colaboradores
antes da utilização da
tecnologia;

Necessidades de financiamento
relativamente baixas.

 Custos e tempos de pesquisa de
tecnologias licenciáveis;

 Tempo de negociação do contrato
de licenciamento;

 Custo do licenciamento;

 Risco de incompreensão da
tecnologia licenciada;

 Risco de inadequação da
tecnologia às necessidades da
empresa;

 Perca da licença no final do
contrato.

Aquisição de
Tecnologia

 Reduzida necessidade de
investigação e desenvolvimento;

 Avanço rápido para a fase de
produção;

 Riscos técnicos e financeiros
reduzidos.

 Reduzido conhecimento próprio;

 Custo de aquisição da tecnologia;

 Formação dos colaboradores
apenas após a aquisição da
tecnologia;

 Risco de incompreensão ou má
aplicação da tecnologia.

Quadro 13 – Modalidades de Desenvolvimento Tecnológico
Fonte: Freire, A. (2000: 53)

Do exposto, podemos referir que na opção de desenvolvimento interno a maior

desvantagem reside no financiamento prolongado de projectos incertos, nas restantes

opções a transferência tecnológica gera sobretudo dificuldades relacionadas com a

capacidade de absorção da tecnologia pela empresa. Porém em qualquer dos casos, o

importante é garantir o acesso à inovação tecnológica considerada relevante, seja ela

própria ou alheia.

Dada a relevância da evolução tecnológica para a gestão da inovação, é importante

que cada empresa comece por distinguir entre as tecnologias que lhe são

verdadeiramente críticas e as que são apenas complementares, para diagnosticar

depois a sua posição relativa em termos tecnológicos.

Assim a gestão da tecnologia por parte da empresa envolve a avaliação das

receitas, custos, riscos e prazos associados a cada alternativa tecnológica

previamente identificada.
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Uma vez clarificado o enquadramento tecnológico em que a organização se deseja

mover, importa definir as medidas de gestão da tecnologia mais adequadas aos seus

interesses. As medidas a empreender podem apresentar um carácter ofensivo ou

defensivo, e a sua implementação pode ser tanto independentemente como em

parceria com outras entidades (Quadro 14).

Medidas Independentes Parceria

Ofensivas - Introduzir inovações tecnológicas
em primeiro lugar;

- Canibalizar tecnologias próprias
com melhoria contínua;

- Adoptar e aperfeiçoar rapidamente
inovações tecnológicas alheias;

- Estabelecer parcerias com clientes,
fornecedores, instituições de
pesquisa e/ou concorrentes para
o desenvolvimento de novas
tecnologias;

- Licenciar tecnologias próprias e/ou
obter licenças de tecnologias
alheias;

Defensivas - Impedir o acesso a tecnologias
próprias por parte da
concorrência;

- Anunciar a introdução futura de
inovações tecnológicas;

- Retaliar contra inovações
tecnológicas dos competidores.

- Criar consórcios para impor
standards tecnológicos no
mercado;

- Desenvolver alianças ou entrar
no capital de empresas
detentoras de tecnologias
especializadas, para garantir o
acesso às suas inovações.

Quadro 14 – Medidas Ofensivas e Defensivas de Gestão da Tecnologia
Fonte: Freire, A. (2000: 61)

A gestão da tecnologia deve ainda entrar em linha de conta com a adequação das

competências da empresa à dinâmica tecnológica e comercial do mercado. Para

lidar precisamente com este dinamismo, várias empresas gerem os seus projectos de

inovação tecnológica como opções. Em qualquer dos casos, a gestão da tecnologia

deve contribuir sempre para o reforço da competitividade da empresa.
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3.5 Modelos Explicativos das Inovações Tecnológicas

Para Barata (1992: 153), “a forma através da qual as ideias se transformam em

novos processos produtivos e novos produtos correspondem a processos de

inovação”. Segundo o mesmo autor, os processos de inovações são constituídos

pelas seguintes fases: a fase de investigação (que corresponde à elaboração de

trabalhos teóricos ou experimentais que têm como objectivo a aquisição de novos

conhecimentos científicos) e desenvolvimento experimental (compreende todos os

trabalhos sistemáticos, baseados em conhecimentos já existentes, mas que têm

como objectivo a produção de novos materiais, processos ou produtos ou

melhoramento dos já existentes) que constitui o input básico do processo de

inovação.

A definição do conceito de inovação exige igualmente a explicitação do processo

segundo o qual a inovação decorre. Assim, torna-se importante não só distinguir as

diferentes etapas ou fases do processo de inovação, mas também os diferentes

modelos aproximativos do processo de inovação, desde as abordagens mais

tradicionais - modelo linear de inovação, até às abordagens mais recentes – modelo

interactivo e de ligação em cadeia.

Porém, é hoje reconhecido que o processo de inovação não é linear, ou seja, a ideia

de que a investigação fundamental dá origem a investigação aplicada, que por sua

vez resulta em proto-produtos, que depois de testados e experimentados, podem

resultar em produtos comerciais, é apenas uma aproximação “grosseira”.

Na última década, os modelos interactivos da inovação ganharam importância,

isto é, em vez de linear e centrada numa única entidade, a inovação é interpretada

como um processo com múltiplas retroacções, colectivo e participado por

diferentes actores, e onde a identificação e percepção de necessidades de mercado

desempenham um papel fundamental. A importância deste novo modelo é que ele

chama a atenção para os aspectos intangíveis dos esforços realizados

individualmente e por conjuntos de actores.
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3.5.1 Modelo Linear de Inovação

Segundo este modelo linear de inovação – as relações entre a investigação e o

mercado organizam-se em cadeia e de forma linear, seja da investigação para o

mercado (modelo technology push), seja do mercado para a investigação (modelo

market pull).

Nesta óptica surge implícita a ideia de que é a ciência, ou o seu desenvolvimento,

que enquadram e gerem a inovação.

No modelo linear de inovação, a mudança tecnológica é vista como um processo

linear que ocorre em fases distintas. Processo linear que parte da I&D, que produz

resultados que vão afectar sequencialmente e linearmente, as fases seguintes do

processo de inovação (Figura 3):

R
Research

Investigação
Fundamental Aplicada

D
Development

Desenvolvimento

P
Production

Produção

S
Sales

Vendas

Figura 3 - Modelo Linear de Inovação
Fonte: Adaptada de Rodrigues, (1999: 73)



A Gestão da Inovação e Novas Tecnologias

46

Este modelo corresponde a uma visão limitada e tradicional do processo de

inovação, dado que não entra em linha de conta com a possibilidade de existirem

retrocessos neste processo de inovação, (Mota: 1997).

3.5.2Modelo Interactivo de Inovação

Hoje reconhece-se a importância dos factores não I&D no processo de inovação. A

capacidade de inovar de uma economia depende do respectivo sistema de

inovação, dos factores ambientais que o condicionam e dos níveis de interacção

entre as diversas componentes do sistema. “O fenómeno da inovação é visto antes

como um processo composto por contínuas e numerosas interacções e retroacções

dependendo de uma estrutura plural de actores institucionais” (Barata, 1992: 154).

Roca (1997) afirma que, o processo de inovação é antes perspectivado como um

processo interactivo, que se centra nas empresas e mais concretamente nas distintas

fases do processo produtivo. Salientando que entre estas fases se produzem

processos de feedback, que por sua vez, as mesmas se inter-relacionam com os

distintos agentes dos sistemas científicos e tecnológicos.

FACTORES TECNOLÓGICOS

FACTORES SÓCIO-ECONÓMICOS

INFORMAÇÃO

MERCADO

Predominância
do ” material” Difusão

Geração

Predominância
do “ imaterial” Invenção/ideia

INOVAÇÃO
(acontecimento)

Figura 4 - Modelo Interactivo de Inovação: informação/mercado
Fonte: Godinho, M., e Caraças, J. (1988: 940)
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Na Figura 4, que representa o modelo interactivo de inovação distinguem-se dois

níveis fundamentais do processo de inovação: um de carácter basicamente

“imaterial” - a geração da inovação - que precede a inovação propriamente dita e

onde o recurso informação é dominante; outro que corresponde à corporização do

“imaterial” no domínio do mercado - o acontecimento inovação, após o qual se

processa a difusão da inovação no mercado.

Aleatoriedade e interacção entre diferentes agentes inovadores e entre estes e

factores ambientais diversos, são características desta visão do processo de

inovação, distinta das visões tradicionais (modelos lineares).

3.5.3 Modelo de Inovação Ligada em Cadeia

O conceito de inovação tem sofrido, no último decénio, modificações substanciais.

O modelo linear, que encarava o processo de inovação como uma “escada”, indo

desde a invenção – resultado das actividades de I&D – até à comercialização, é

objecto de contestação crescente. Em substituição surge o modelo de “ligação em

cadeia” proposto por Kline e Rosenberg em 1986. A inovação deixa de ser

considerada como um processo linear, sequencial, para ser visto como um processo

interactivo.

O modelo interactivo agora prevalecente sustenta que os novos produtos e os

novos processos resultam de um complexo de interacções que não é redutível a um

simples modelo universal. O processo de inovação requer, por um lado,

conhecimento técnico-científico e, por outro lado, também a existência de uma

necessidade na economia.

As interacções processam-se segundo as diferentes fases de uma sequência

designada cadeia central:

 Mercado Potencial: quando se percepciona uma nova oportunidade de

mercado;

 Invento e/ou Desenho: considerada uma fase crucial;
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 Desenho detalhado e Teste: onde ocorrem os primeiros e decisivos

confrontos com a experimentação;

 Redesanho e Produção: produção corrente em termos industriais;

 Distribuição e Mercado: confronto com a comercialização e os

consumidores/utilizadores.
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Questões para discussão

1. Porque é que não chega fazer investigação para tornar competitiva

uma estrutura empresarial?

2. Discuta a seguinte questão: na investigação gasta-se dinheiro para

criar conhecimento, na inovação utiliza-se o conhecimento adquirido

para ganhar dinheiro.

3. Estabeleça a relação entre inovação tecnológica e inovação.

4. Cite algumas práticas de gestão que facilita o sucesso da inovação

tecnológica.

5. Refira-se à importância da tecnologia na estratégia da empresa.

6. Identifique as modalidades mais usuais de tecnologias para a

organização obter as inovações tecnológicas pretendidas. Justifique.

7. Quais as medidas de gestão da tecnologia mais adequadas à

organização?

8. Actualmente a inovação deixou de ser considerada como um processo

linear, sequencial, para ser visto como um processo interactivo.

Comente a afirmação, reportando-se aos modelos explicativos da

inovação tecnológica.
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Capítulo 4
Inovação: Ferramenta da Competitividade

Depois de ler este capítulo, vai estar apto a:

 Compreender a abordagem da gestão da inovação.

 Descrever as características principais de um bom sistema de gestão

de inovação e o papel do gestor.

 Descrever o ciclo de inovação.

 Discutir os factores sucesso e características do sistema de inovação.

 Identificar as pressões e princípios da inovação.

 Descrever os factores que levam os empresários a resistir à inovação.

 Compreender a abordagem da liderança da inovação.

4.1 Introdução

Se, por um lado, os factores dinâmicos de competitividade têm um papel cada vez

mais importante na criação de vantagens competitivas sustentadas, por outro lado,

reconhece-se que a inovação corresponde a um processo inter-activo e cumulativo

da aprendizagem que ultrapassa as fronteiras das actividades formais de

investigação e desenvolvimento e onde a capacidade de gestão, o posicionamento
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estratégico, o conhecimento dos mercados e os aspectos organizacionais

desempenham um papel decisivo.

Sobretudo, a inovação deve ser encarada como uma ferramenta específica aos

serviço dos gestores, um meio através do qual eles podem explorar a mudança

como uma oportunidade de transformar um produto ou serviço numa vantagem

competitiva.

Os gestores têm de procurar deliberadamente (não só na perspectiva reactiva, mas

sobretudo proactiva) as origens da inovação e as mudanças que assinalam

oportunidades para inovações bem sucedidas e, a partir daí, edificar o

desenvolvimento sustentado das suas organizações.

Todavia, será importante sublinhar que por si só a inovação não é garante de

sucesso. Ela pode ser transformada numa fonte de vantagem competitiva, desde

que ancorada numa estratégia de aprendizagem organizacional que a sustente,

assumindo assim um valor instrumental para que a organização mantenha ou

reforce a sua posição no mercado.

Para levar a cabo iniciativas inovadoras, a empresa deve pois adoptar um modelo

global de gestão da inovação que alinhe o ciclo de inovação com as suas

competências de gestão. Só assim será possível potenciar os projectos de inovação e

garantir o desenvolvimento sustentado da empresa.

4.2 Gestão da Inovação

A gestão tem um papel crucial no processo de inovação. A tarefa mais importante

é a de criar condições que conduzam à geração de novas ideias e testá-las e

aperfeiçoa-las. Ao mesmo tempo a gestão deve criar um equilíbrio entre promover

um novo desenvolvimento e manter as operações existentes.

É fundamental que exista uma clara visão sobre a estratégia da organização de

modo a existir equilíbrio na organização. Mas para conseguir que estas tarefas

sejam bem sucedidas compete à gestão criar e manter uma organização criativa,
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pois a criatividade promove o espírito inventivo, que por sua vez gera inovações de

sucesso para o mercado.

4.2.1 Ciclo de Inovação

A inovação evolui ao longo de um ciclo com seis fases: a detecção de

oportunidades, a geração de ideias, o desenvolvimento das ideias seleccionadas, o

teste dos protótipos, a implementação do novo produto, serviço ou processo e a

sua difusão no mercado. Para sustentar este ciclo de inovação, a empresa precisa de

dominar quatro competências de gestão: a gestão estratégica, a gestão de projectos,

a gestão funcional e a gestão da mudança.

É da permanente interacção entre o ciclo de inovação e as competências de gestão

no seio de um modelo global de gestão que resulta o sucesso da inovação (Figura

5).

Figura 5 – Ciclo de Inovação e Competências de Gestão para a Inovação
Fonte: Freire, A. (2000: 34)

Para assegurar uma implementação bem sucedida de todas as fases do ciclo de

inovação é necessário que (Freire: 35):
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 A iniciativa esteja bem enquadrada com a orientação estratégica da

empresa, contribuindo assim para o reforço da sua competitividade;

 Os dirigentes da empresa estejam familiarizados com a condução de

projectos, tanto ao nível do planeamento, como da execução e

controlo;

 As actividades da inovação sejam suportadas pelas políticas funcionais

da organização, potenciando o aproveitamento da sua experiência

acumulada;

 A cultura organizacional incentive a abertura à mudança, num espírito

proactivo de renovação das práticas de gestão e da oferta ao mercado.

Na gestão da inovação, é pois essencial evoluir da perspectiva global para o detalhe

operacional, sob pena de não se compreender o contributo de cada actividade para

o objectivo traçado pela organização. Só a partilha de uma visão integrada da

inovação induz a convergência dos esforços individuais e colectivos, garantido

assim o desenvolvimento sustentado da empresa.

4.2.2 Factores de Sucesso da Inovação

Estudos internacionais sobre a inovação reflectem uma preocupação na afirmação

crescente da tecnologia como vector estratégico das economias e das empresas e a

descoberta de factores de sucesso e de insucesso da inovação.

De acordo com Freeman, C. (1982); Chidamber, S. (1994), alguns dos principais

factores de sucesso da inovação, uns mais associados à execução específica dos

projectos outros mais associados ao nível global da empresa, são:

 Boa Comunicação e Circulação de Informação: Os inovadores de sucesso,

para além de estabelecerem boas comunicações na empresa, estabelecem

fortes ligações e contactos com a comunidade científica e tecnológica

exterior e analisam cuidadosamente ideias potencialmente úteis geradas fora

da sua empresa;
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 A Inovação é uma Tarefa Global da Empresa: A inovação apela à

cooperação e coordenação internas à empresa. A inovação não é apenas

uma questão de I&D. Ela envolve necessariamente também os

departamentos de produção e de marketing durante todo o processo de

inovação;

 Eficiente Trabalho de Desenvolvimento Experimental: São fundamentais

os processos eficientes de I&D que, eliminem os problemas técnicos antes

do lançamento da inovação no mercado e assegurem, de forma sistemática,

elevados padrões de qualidade. Insere-se aqui a politica da gestão da

qualidade total (TQM);

 Importância das Técnicas de Planeamento e de Gestão: O controlo de

custos, o controlo da produção, o planeamento estratégico, aparece como

factores que contribuem para o sucesso. É neste domínio que os sistemas

informáticos integrados de controlo e gestão e de apoio à decisão têm

vindo a ganhar importância;

 Qualidade e Tipo de Gestão e as Políticas de Recursos Humanos: A

gestão de alta qualidade, a capacidade para atrair e potencializar quadros de

talento e competências e a formulação de políticas adequadas de formação

profissional;

 Marketing e Estudos de Mercado: O reconhecimento das necessidades dos

utilizadores emerge a noção do “utilizador-inovador”, influenciando cada

vez mais a direcção e a intensidade da inovação e do desenvolvimento

tecnológico;

 Serviço Após-venda: É fundamental proporcionar um bom serviço técnico

aos clientes, particularmente no caso das inovações de processo, dado que

qualquer disfuncionamento acarreta elevados prejuízos;

 Existência de “Indivíduos-chave”: O sucesso da inovação está associado à

existência de indivíduos que supervisionam a inovação que e são

responsáveis pelo sucesso da inovação, sustentando e protegendo a
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inovação nas suas fases criticas. Porém, para que o curso da inovação tenha

sucesso é necessário que estes tenham boa capacidade de decisão.

4.2.3 Características do Sistema de Inovação

O sistema de inovação de sucesso tem que pelo menos ter as seguintes

características:

 Uma Estrutura Aberta, que fomente os processos de criatividade;

 Definição Clara das Responsabilidades;

 Interdisciplinaridade das Equipas de Trabalho;

 Envolvimento da Gestão de Topo;

 Aceitação do Controlo de Qualidade construído no sistema de Total

Quality Management (TQM);

 Visão do Progresso, a capacidade para tomar decisões oportunas é um

incentivo importante ao grupo inovador e uma medida indispensável para

a produtividade;

 Sistema de Gestão de Inovação de Sucesso, de forma a atrair pessoas que

aceitem o risco, entidades com credibilidade comprovada, fontes de

financiamento e incentivos;

 Forte Liderança que motive e encoraje os profissionais a inovar;

 Forte Orientação do Mercado
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4.2.4 Inovação: Erros a Evitar

Existem erros que levam, normalmente, as empresas a não adoptar uma inovação.

Daqui decorre que os melhores princípios de gestão não são válidos para todas as

empresas nem em todas as circunstâncias.

Será fundamental que os responsáveis pelas empresas não caiam na tentação de

cometer os sete pecados mortais da inovação:

 Proteger e continuar a investir apenas e a todo o custo em “cash cows”

(produtos/serviços rentáveis, mas que se encontram à beira de entrar na

fase de declínio).

 Pensar que alcançada a fase de maturidade da organização já não é possível

continuar a inovar.

 Afirmar que não é possível inovar em produtos simples.

 Considerar que só empreendedores em pequenas organizações conseguem

inovar, porque nas maiores o risco e a criação de novos produtos são

sempre abafados.

 Pensar que os inovadores são génios e nasceram com um dom que mais

ninguém possui na organização.

 Afirmar que não há tempo para ouvir uma sugestão de um colaborador e

dizer à pessoa que mais tarde se marcará uma reunião.

 Partir do pressuposto que qualquer inovação tem, necessariamente, de

consumir elevados recursos.

Quais são os três erros a evitar pelas empresas na apreciação de uma inovação

oriunda de uma tecnologia de turbulência?

Uma empresa líder, competitiva, com os melhores recursos humanos, atenta aos

clientes e muito agressiva no investimento tecnológico pode, ainda assim, cair do
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seu pedestal, só porque não soube aproveitar uma tecnologia de turbulência, isto é,

uma tecnologia que revoluciona uma indústria.

Muitas vezes, os produtos por ela gerados, apesar de serem mais práticos e baratos

para o consumidor, não o interessam de início, o que leva à sua rejeição pela

empresa. Só que margens iniciais mais fracas e mercados pequenos podem, num

ápice, transformar-se em boas oportunidades. E aí será tarde de mais.

No Quadro 15 apresentam-se, três erros que levam, normalmente, as empresas a

não adoptar uma inovação.

Erro 1
Diagnóstico

Grandes empresas decidem com frequência não comercializar uma
inovação oriunda de uma tecnologia de turbulência. Fecham assim as
portas de mercados promissores.

Numa primeira fase, este tipo de tecnologia pode ser encontrado em
produtos diferentes dos que já existem, mas com desempenho menor
(pelo menos, no curto prazo) e com atributos a que os consumidores não
estão habituados. Por isso, os consumidores não os valorizam e não os
pedem nos estudos de mercado.

Ou seja, no início, o mercado ainda não existe. Por isso, as empresas
líderes tendem a rejeitar as inovações de turbulência. Só que, após
melhorias sucessivas, o produto vai tornar-se mais simples, mais pequeno,
mais prático e mais barato do que o produto tradicional.

É nessa fase que as empresas líderes descobrem, tarde de mais, que
deixaram escapar um mercado promissor.

Erro 2
Foco no Mercado

O segundo erro clássico provém da evidência de que o progresso
tecnológico evolui mais depressa do que as necessidades do mercado.

Na tentativa para ultrapassar a oferta dos rivais e aumentar as margens de
lucro, as empresas, por vezes, acabam por propor aos clientes mais do que
estes pedem ou estão dispostos a pagar. E, mais importante do que isso,
algumas tecnologias que estão abaixo do nível de exigência dos
consumidores no presente poderão satisfazê-los totalmente no futuro.
Quando os grandes computadores foram introduzidos no mercado o seu
nível de desempenho era superior às necessidades sentidas pelos
utilizadores. Hoje, verificou-se que os computadores de secretária ligados
por rede são, afinal, suficientes para satisfazer as necessidades dos
utilizadores comuns.

Ou seja, a introdução dos computadores de secretária foi uma inovação
de ruptura que as empresas líderes ignoraram.

Erro 3
Lógica Financeira

Muitas empresas não apostam nas tecnologias de ruptura porque não
encontram uma explicação financeira para o fazer.

Em primeiro lugar, porque as tecnologias de turbulência, como são, em
regra, mais simples e mais baratas, prometem obviamente, um retorno
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financeiro menor.

Em segundo, porque começam por ser comercializadas em mercados
emergentes e de dimensão pouco expressiva.

Em terceiro lugar porque na fase de introdução os consumidores não
querem os produtos, pois não sabem como os utilizar.

As empresas têm de libertar-se de uma visão financeira de curto prazo se
quiserem aproveitar o potencial de negócio, a longo prazo, de uma
tecnologia de turbulência.

Quadro 15 – Erros a Evitar na Apreciação de uma Inovação

4.3 Liderança da Inovação

Todos os projectos de inovação necessitam de uma liderança efectiva.

Para lidar com a incerteza geralmente associada ao desenvolvimento de novos

produtos, serviços ou processos, é necessário que os líderes dos projectos

individuais, tenham uma perspectiva clara dos objectivos a alcançar e capacidades

de integração e motivação dos seus colaboradores. Por outras palavras, reúnam as

condições essenciais à correcta implementação da estratégia de inovação.

Os líderes desempenham três funções chave, a saber (Quadro 16):

Visão O líder deve desenvolver uma visão consistente para a iniciativa que
lidera, em articulação com a actuação global da organização. Para o efeito
é necessário que seja um profundo conhecedor das tecnologias
consideradas críticas e dos pontos fortes e fracos da organização de forma
a garantir a execução viável do projecto.

Integração O líder deve ser responsável pela selecção das pessoas que irão fazer parte
da equipa do projecto, no intuito de promover uma boa integração de
competências, o que implica que seja conhecedor das capacidades
profissionais e pessoais dos colaboradores.

Motivação O líder deve conseguir motivar a equipa de projecto, incutindo-lhes
confiança e vontade de vencer todos os desafios.

Quadro 16 – Funções do Líder na Estratégia de uma Inovação
Fonte: Adaptado de Freire, A (2000: 335)

No desenvolvimento de projectos de inovação, o líder assume normalmente dois

tipos de comportamentos complementares: Comportamento directivo (dizer e
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mostrar aos colaboradores o que devem fazer e proporcionar-lhes feedback sobre os

resultados) e Comportamento de apoio (elogiar, escutar, encorajar e envolver a

equipa na tomada de decisão). Ainda e de acordo com o tipo de comportamento,

o líder pode assumir um dos quatro estilos de liderança: Controlo, supervisão,

orientação e delegação.

De acordo com o enquadramento do projecto de inovação e o estilo de liderança

adoptado, as funções do líder poderão variar (Quadro 17):

Actividade Descrição

Definição de
Tarefas

Especificação do trabalho a desenvolver nas suas várias componentes.

Planeamento Alinhamento dos Recursos Humanos, Financeiros, e Organizacionais
para executar as tarefas no período definido.

Responsabilização Atribuição de responsabilidades executivas aos membros da equipa.

Coordenação Integração dos esforços dos vários colaboradores do projecto.

Incentivo Apoio e incentivo à correcta execução das tarefas.

Avaliação Avaliação do desempenho individual e colectivo da equipa.

Controlo Controlo do desenvolvimento do projecto de inovação.

Quadro 17 – Actividades que envolvem o Líder do Projecto de Inovação
Fonte: Freire, A (2000: 338)

A liderança tem de ser exercida de uma forma situacional (o líder tem que saber

adaptar com flexibilidade o seu estilo de liderança às circunstancias do projecto e

às próprias características das pessoas com que está a trabalhar), em linha com o

enquadramento do projecto de inovação e a própria estrutura organizacional

adoptada.
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Finalmente, a equipa de inovação deve congregar pessoas com competências

complementares que partilhem a responsabilidade por alcançar um objectivo

comum, pois só assim, se promove a competitividade global da organização.

4.3.1 Sustentabilidade da Liderança da Inovação

Segundo Freire (2000: 246) a organização tem uma liderança sustentável em relação

à concorrência nas actividades inovadoras sempre que:

 Os competidores não puderem copiar a inovação;

 A organização inovar a um ritmo igual ou superior ao ritmo de

imitação dos competidores.

Segundo o mesmo autor, a sustentabilidade da liderança da inovação pela empresa

deriva da integração das suas capacidades de gestão em quatro áreas:

 Origem da inovação: Se a capacidade de inovação dos fornecedores ou

clientes for superior à da própria empresa, é mais difícil sustentar a

liderança tecnológica interna;

 Competências na Inovação: Se a empresa dispor de melhores recursos ou

sistemas de inovação que a concorrência, a probabilidade de preservar a

liderança é maior;

 Vantagens de Custos: Se a empresa beneficiar de vantagens de custos ou

sinergias nas suas actividades de inovação, poderá sustentar mais facilmente

a liderança tecnológica;

 Difusão da Inovação: Se a difusão da inovação for lenta devido às práticas

restritivas de licenciamento, à manutenção dos processos produtivos

proprietários ou à baixa rotação do pessoal, a liderança na inovação é mais

fácil de sustentar.
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Assim, a capacidade tecnológica afecta a posição competitiva da empresa no

mercado, mas é também afectada pelas restantes decisões estratégicas e

operacionais.

4.4 Factores Condicionantes da Inovação em Portugal

São vários os factores que normalmente se apontam para explicar a pequena

intensidade da resposta imediata, em termos de inovação, da economia portuguesa:

Os principais factores “inibidores” da inovação parecem estar relacionados com:

 A ausência de visão e de empenhamento dos empresários;

 A existência de uma cultura académica dominante que resiste à interacção

com a indústria e os serviços.

 A escassez de Recursos Humanos qualificados nomeadamente a nível de

gestão;

 Os baixos níveis de educação formal na população activa e a pouca

articulação das actividades de formação profissional com as necessidades do

mercado actual e futuro.

 A natureza intrínseca da estrutura produtiva, em que sectores mais

dinâmicos no processo de crescimento são caracterizados por baixa

intensidade tecnológica associada ao respectivo produto final, bem como

por uma reduzida exigência em termos de qualificação da mão-de-obra.

 A capacidade das empresas para utilizar a infra-estrutura tecnológica

existente (centros tecnológicos, institutos de investigação, etc...) e o

desconhecimento das tecnologias emergentes;

 A não existência de uma forte tradição científica e tecnológica, muito

especialmente na actividade empresarial;
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 O relativo alheamento público e político das condições e situação do

sistema nacional de inovação, bem como uma manifesta insensibilidade

quanto à importância do seu contributo para o desenvolvimento

económico e social do país. Estes últimos têm indiciado contudo uma

evolução positiva mas ainda pouco robustecida.

 O posicionamento da sua empresa face à concorrência internacional;

 Falta de apoios financeiros na fase de arranque da empresa.

De acordo com Freel (2000) embora as invenções fundamentais ou radicais,

tenham lugar, vulgarmente, dentro das grandes empresas ou grandes laboratórios

públicos, são as pequenas empresas (PMEs) as responsáveis pelo desenvolvimento e

difusão inicial do mercado.

Ao cumprir este papel as pequenas empresas desfrutam de vantagens únicas

associadas com a pouca burocracia, sistemas de comunicação eficientes, muitas

vezes informais, a flexibilidade e adaptabilidade pela proximidade dos mercados.

Contudo, e em contraste as pequenas empresas enfrentam barreiras como as

anteriormente referidas.

No Quadro 18 procura-se mostrar de forma resumida as principais fontes e

barreiras da inovação apontadas por alguns estudos desenvolvidos em Portugal:

FONTES BARREIRAS
Estudo: CISEP/GEPIE (1992)

 Desenvolvimento e melhoria de produtos;

 Adaptação ao gosto e/ou especificações dos
clientes;

 Pressão da concorrência;

 A ligação a centros de I&D, universidades,
etc...

 Falta de qualificação dos recursos
humanos;

 Dificuldades de financiamento;

 Falta de apoio estatal;

 Relegar para segundo lugar as actividades
relacionadas com I&D e a cooperação com
a comunidade científica.

Estudo: Ferrão (1992)

 Educação dos empresários e os seus
percursos profissionais;

 Insuficiente presença no local de
instituições de âmbito regional ou
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 A intensidade exportadora;

 Relações com outras empresas.

nacional de apoio às actividades
produtivas.

Estudo: Monitor Company (1994)

 Pressões específicas criadas por desvantagens
em factores básicos (por exemplo: alto custo
de energia, terra “cara”);

 Presença de clientes exigentes;

 Fornecedores domésticos competitivos de
inputs especializados, máquinas e serviços
podem estimular o progresso e a inovação;

 A concorrência entre rivais locais.

 Baixa qualificação dos recursos humanos e
falta de infra-estruturas que permitam a
formação;

 Despesas baixas em I&D.

Estudo: Costa e Silva (1994)

 Contactos com fornecedores, clientes e
visitas a feiras.

Escasso recurso a agentes, como universidades,
empresas, clientes, associações empresariais e
agências públicas.

Estudo: Simões (1996)

 Relações com outras empresas (fornecedores,
concorrentes e sobretudo clientes);

 Qualificação dos recursos humanos;

 Empenhamento dos empresários e gestores;

 Capacidade de interpretação dos mercados.

 Limitações nos planos de capacidade
empresarial, de gestão comercial e de
aprendizagem;

 A capacidade produtiva prevalecer sobre a
do conhecimento do mercado;

 Cooperação limitada entre empresas,
universidades e outros organismos.

Estudo: Marques (1998)

 Contacto com clientes;

 Adaptação aos gostos/especificações dos
clientes;

 Pressão da concorrência.

 Risco ou falta de informação;

 Meio envolvente da empresa;

 Ausência de cooperação em I&D;

 Os custos e dificuldades de financiamento
da inovação.

Estudo: Barrau (2000)

 Interpretação” dos mercados;

 Acesso aos mercados;

 Fornecedores de equipamentos;

 Competências ao nível da organização e as
actividades de marketing e comercialização.

 Nível dos custos de investimento em
inovação;

 Nível de qualificação e formação técnico
profissional;

 Fraca relação com infra-estruturas
tecnológicas em actividades de I&D.

Quadro 18 – Resumo das Fontes e Barreiras de Inovação Apresentadas por alguns Estudos
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Questões para discussão

1. O que entende por uma organização inovadora. Qual a característica

distintiva e principal de uma não inovadora.

2. A forma como as empresas organizam a sua inovação pode influenciar a

gestão do processo de inovação? Justifique a sua resposta.

3. A inovação deve existir nas organizações? Apresente algumas razões

que justifiquem a sua resposta.

4. Porque é que actualmente a gestão da inovação constitui uma das

preocupações dos gestores.

5. Descreva as fases do ciclo da inovação e refira-se aos requisitos

necessários para uma implementação bem sucedida

6. Quais os pecados capitais a da inovação e os erros a evitar?

7. Quais são os factores que se apontam para explicar a pequena

intensidade de resposta, em termos de inovação, da economia portuguesa?

8. Refira-se à importância da liderança nos projectos de inovação.
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