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Tem-se assisTido, nas úlTimas décadas, à profusão sem par de 

inovações em uma velocidade cada vez maior, inclusive 
alterando contextos econômicos e contornos de mercado. 
Se, no passado, a prerrogativa das empresas era associar a 
inovação de forma gradativa em seus processos, hoje quase 
que elas se tornam “prisioneiras” da inovação em todas as 
áreas. A mentalidade da inovação tornou-se o fio invisível 
que perpassa por empresas de todos os portes e setores da 
economia, bem como governos e organizações do tercei-
ro setor. É quase uma condição para a sobrevivência, in-
cluindo o indivíduo e sua capacidade pessoal para inovar. 
Nas palavras do Professor Faüz Gallouj, que prefacia este 
livro, Gestão da inovação “estabelece, em termos claros e pre-
cisos, os princípios fundamentais [...] fornecendo ao leitor 
pontos de referência sobre as etapas do processo e adequada 
gestão da inovação”. Direcionada a estudantes universitários, 
esta obra também pode ser apreciada por gestores de em-
presas públicas e privadas, pesquisadores, empreendedores e 
ainda por aqueles interessados em conhecer os meandros do 
fenômeno da inovação como um fato contemporâneo. 
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Apresentação

Inovação é um conceito que admite várias definições distintas. No contexto 
das organizações, tratado aqui, a inovação envolve a produção, adoção, 
exploração ou assimilação de alguma novidade por um ou mais setores da 
sociedade ou da economia. Ela pode ser vista tanto como o processo quan-
to como o resultado dele. A Gestão da Inovação é uma disciplina que trata 
de conceitos, processos e ferramentas associados à inovação. 

Apesar de ampla e atual, há poucas obras no mercado que tratam da 
gestão da inovação de forma clara, objetiva e contemporânea, como este 
livro o faz. Estruturado em dez capítulos, o livro vai desde os fundamen-
tos da inovação até os processos de proteção de propriedade intelectual e 
transferência de tecnologia. A obra organiza os pontos centrais a serem 
tratados em torno do tema em quatro partes principais:

1. Fundamentos: Nessa parte, composta pelos capítulos 1 e 2, é feita 
uma revisão de importantes teorias econômicas desde a época da 
Revolução Industrial, no final do século XVIII e início do sécu-
lo XIX, até a atual economia da informação e do conhecimento. 
Também é abordada a nova teoria da firma, com particular ênfase 
nas visões de competências e recursos, além da teoria evolucionis-
ta da firma.

2. Gestão da inovação: Os capítulos 3, 4, 9 e 10 compõem a parte do 
livro que trata da gestão da inovação. São abordados conceitos 
centrais sobre o tema, incluindo definições, tipos e graus de inova-
ção, modelos de inovação, e incertezas e riscos da inovação. Além 
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Gestão da inovação: perspectiva nas organizações e mercados10

disso, o livro aborda a inovação como um processo de gestão e 
os mecanismos para a implantação da inovação nas organizações.

3. Estratégias de inovação e inovação nas organizações: Nos capítulos 
6 e 7, são abordadas as vantagens competitivas, as estratégias de 
inovação e a competitividade, além das inovações organizacionais 
e das organizações inovadoras.

4. Propriedade intelectual e transferência de tecnologia: Na quarta e 
última parte, composta pelos capítulos 5 e 8, o livro aborda os 
seguintes temas: ecossistemas de inovação, propriedade intelec-
tual e transferência de tecnologia. São apresentadas as diferentes 
formas de proteção da propriedade intelectual, a posição do Brasil 
na geração de inovação e as principais etapas para a transferência 
de tecnologia.

O livro possui um glossário, uma lista bibliográfica comentada e as 
referências utilizadas ao longo do texto, o que facilita a compreensão, torna 
a obra autocontida e guia o leitor pela literatura de maneira estruturada. 
Como sugestão de leitura e aplicação do conteúdo, o livro pode ser acom-
panhado de acordo com a ordem sequencial de capítulos estabelecida ou 
seguindo a ordem e estrutura temática apresentadas a seguir:

 • Parte 1: capítulos 1 e 2
 • Parte 2: capítulos 3, 9, 10 e 4
 • Parte 3: capítulos 6 e 7
 • Parte 4: capítulos 5 e 8

RESUMO DOS CAPÍTULOS

No Capítulo 1, “Evolução das teorias econômicas e o impacto da inova-
ção”, os autores destacam os fatos de que as organizações evoluem também 
como consequência da evolução tecnológica e de que as teorias econômicas 
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Apresentação 11

respondem a esses processos de transformação. O capítulo inicia discutin-
do a Revolução Industrial na Inglaterra, seguida da evolução tecnológica a 
partir do século XIX. A inovação é apresentada como objeto de estudo a 
partir da década de 1950, e as tecnologias da informação e da comunicação 
(TICs) são tratadas como algumas das principais forças propulsoras da 
inovação nas últimas décadas. O capítulo é concluído com uma discussão 
sobre o enfoque da economia da informação e do conhecimento.

No Capítulo 2, “A nova teoria da firma”, os autores apresentam a vi-
são de Chandler Jr., que propõe que a forma de crescimento das empresas 
modernas está relacionada a associações horizontais, integrações verticais, 
expansão geográfica e criação de novos produtos. Em seguida, são tratados 
as perspectivas de competências e recursos e o contexto de tecnologias e 
estratégias tecnológicas. É traçado um paralelo entre a visão contratualista 
e a visão de recursos e competências, sendo que, de acordo com a primeira, 
a firma é analisada com base nas abordagens de controle e incentivo e, de 
acordo com a segunda, ela é entendida a partir de sua produção e tecnolo-
gia. Os autores concluem com a teoria evolucionista, ou neoschumpeteria-
na, da firma e as tecnologias.

Fatores fundamentais na gestão da inovação são tratados no Capítulo 
3, “Fatores fundamentais na gestão da inovação: conceitos, tipos, gradua-
ção, difusão de inovação”, incluindo conceitos, sua classificação por tipos, 
graus de inovação e como se aplicam a diferentes segmentos e setores de 
mercado. São apresentados oito diferentes conceitos de inovação e uma 
tipologia conhecida como os 4Ps da inovação: inovação em produtos/ser-
viços, em processos, por posição e por paradigma, além de outros tipos 
acrescentados posteriormente. O capítulo é concluído com a apresentação 
de gradações e dimensões para a inovação, que consideram a intensidade 
e o nível dela.

No Capítulo 4, “A inovação como um processo de gestão e seus meca-
nismos de implantação”, a inovação é tratada como um processo de gestão 
e são apresentados mecanismos para sua implantação. De acordo com os 
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Gestão da inovação: perspectiva nas organizações e mercados12

autores, cada organização adota um conceito de inovação e há diferentes 
tipos de inovação a cada instante. O grau ou intensidade da inovação deve 
ser considerado, há indicadores de inovação a serem medidos e a inovação 
é vista como um processo. Nesse sentido, os autores fazem uma revisão do 
modelo linear de inovação de Tidd e Bessant, tratando-o como um pro-
cesso de aprendizagem e conhecimento, e concluem com uma sequência de 
etapas para implantação da inovação.

Fontes de inovação e transferência de tecnologia são o foco do Ca-
pítulo 5, “Fontes de inovação e transferência de tecnologia”. O capítulo 
menciona a 66ª posição do Brasil no Ranking Global de Inovação de 2019, 
destacando como pontos fortes o capital humano, a pesquisa, a presença 
de empresas globais em pesquisa e desenvolvimento (P&D), a qualidade 
das universidades nacionais, os serviços on-line do governo, a dimensão 
do mercado interno, as receitas obtidas a partir da propriedade intelectual 
(PI) e a importação de alta tecnologia. Os autores destacam o fato de que 
há um descompasso entre os investimentos, a produção científica e o de-
senvolvimento de novos empreendimentos e a produtividade, mostrando 
que há espaço para o fortalecimento da transferência de tecnologia. Eles 
destacam ainda as variáveis envolvidas na adoção de boas práticas pelos 
núcleos de inovação tecnológica (NITs) e concluem com as etapas e canais 
do processo de transferência de conhecimento e tecnologia.

No Capítulo 6, “Estratégias de inovação e geração de vantagem com-
petitiva”, os autores destacam que a partir da década de 1990 a melhor 
estratégia para gerar competitividade e decrescimento nas empresas é criar 
o futuro, o que inclui ter a inovação como estratégia de negócio. São dis-
cutidas vantagens competitivas sob uma perspectiva externa e interna da 
organização, e a relação entre inovação, vantagens competitivas e com-
petitividade. Os autores revisam uma proposta da literatura que destaca 
dez elementos, divididos em três eixos, passíveis de serem inovados: eixo 
configuração (modelo de lucro, rede, estrutura e processo); eixo oferta (de-
sempenho de produto e sistema de produto); e eixo experiência (serviços, 
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Apresentação 13

canal, marca e envolvimento do cliente). O capítulo é concluído com um 
resumo de diferentes estratégias para a inovação: ofensiva, defensiva, emu-
lação, dependência, tradicional e oportunista.

No Capítulo 7, “Inovações organizacionais e organizações inovado-
ras”, os autores exploram a definição de inovação organizacional da Or-
ganização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), 
assim como um posicionamento convergente de pesquisadores em torno 
de três termos que contribuem para a caracterização das inovações orga-
nizacionais: administrativa, gerencial e forma de gestão. Em relação ao 
conceito de organização inovadora, os autores afirmam que a literatura 
converge em torno da percepção de que é aquela que, ao longo de sua exis-
tência, desenvolve a habilidade de criar valor para seu cliente. O capítulo é 
concluído com a apresentação de uma lista de fatores organizacionais que 
caracterizam uma organização inovadora. 

No Capítulo 8, “Ecossistemas de inovação e propriedade intelectual”, 
os autores trazem conceitos sobre os ecossistemas de inovação desde sua 
origem, em 1993. A interdependência entre os atores do ecossistema e suas 
contribuições individuais são apresentadas como os principais direciona-
dores do desenvolvimento do ecossistema. Na segunda parte do capítulo, é 
tratada a proteção da PI como uma importante ferramenta de garantia dos 
direitos dos inventores e promoção de investimentos em pesquisa. São ex-
plicitadas quatro formas de proteção de PI: patente, direito autoral, marcas 
e segredo de negócio.

Os modelos de inovação são o tema central do Capítulo 9, “Modelos 
de inovação”, que apresenta uma divisão da literatura em modelos lineares 
e modelos interativos de inovação. Os autores revisam oito variáveis envol-
vidas na inovação: empregados, clientes, estado, fornecedores, academia, 
comunidade, acionistas e empresas.

No Capítulo 10, “Incertezas e riscos na inovação”, são destacados 
sete aspectos centrais para a inovação: o seu conceito, o tipo, a intensida-
de, os indicadores, a inovação como um processo de gestão, as inovações 
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Gestão da inovação: perspectiva nas organizações e mercados14

organizacionais e as incertezas na inovação. O capítulo trata das compe-
tências estratégicas e organizacionais de uma empresa inovadora, segun-
do a OECD. O texto faz uma diferenciação clara entre risco e incerteza, 
caracterizando os principais tipos de riscos e incertezas em inovação. São 
destacadas as incertezas técnicas, mercadológicas, de recursos e organiza-
cionais, e os riscos de projeto, de mercado, financeiros, de colaboração e os 
institucionais (regulatórios). Os autores concluem apresentando o conceito 
da inovação aberta como uma forma de diminuir a ocorrência de riscos e 
incertezas na inovação.

Leandro Nunes de Castro
Empreendedor e ex-coordenador de Inovação e Tecnologias 

Universidade Presbiteriana Mackenzie
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Tem-se assisTido, nas úlTimas décadas, à profusão sem par de 

inovações em uma velocidade cada vez maior, inclusive 
alterando contextos econômicos e contornos de mercado. 
Se, no passado, a prerrogativa das empresas era associar a 
inovação de forma gradativa em seus processos, hoje quase 
que elas se tornam “prisioneiras” da inovação em todas as 
áreas. A mentalidade da inovação tornou-se o fio invisível 
que perpassa por empresas de todos os portes e setores da 
economia, bem como governos e organizações do tercei-
ro setor. É quase uma condição para a sobrevivência, in-
cluindo o indivíduo e sua capacidade pessoal para inovar. 
Nas palavras do Professor Faüz Gallouj, que prefacia este 
livro, Gestão da inovação “estabelece, em termos claros e pre-
cisos, os princípios fundamentais [...] fornecendo ao leitor 
pontos de referência sobre as etapas do processo e adequada 
gestão da inovação”. Direcionada a estudantes universitários, 
esta obra também pode ser apreciada por gestores de em-
presas públicas e privadas, pesquisadores, empreendedores e 
ainda por aqueles interessados em conhecer os meandros do 
fenômeno da inovação como um fato contemporâneo. 
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