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RESUMO 

 

Em 2008, a crise econômica impulsionou a retomada dos debates sobre a inovação e seu 

desdobramento temático, ratificando sua relevância na preservação da competitividade numa 

sociedade de economia globalizada. Estudos e perspectivas atuais sobre a análise do processo 

de inovação consolidam a emergência da abordagem interacionista que, sob o ponto de vista 

administrativo, afirma que os modelos de gestão que têm a possibilidade de incentivar e 

mediar um processo de inovação, bem-sucedido, deverão contemplar determinados fatores, 

tais como: motivação, satisfação no trabalho, estímulo à criatividade, redução de conflitos 

entre gerências, liderança, comunicação interna, empreendedores internos, sistemas de 

recompensas e clima organizacional. O presente ensaio teórico propõe trazer à luz da reflexão 

o fato de a inclusão das pessoas enquanto coração do processo da inovação apresentar-se 

como um desafio para o desenho de novos modelos de gestão dos ambientes de trabalho. 
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ABSTRACT 

 

In 2008, the economic crisis has pushed resumption of discussions on the innovation and its 

thematic ramification, confirming its relevance in maintaining competitiveness in a globalized 

economy society. Studies and current perspectives on the analysis of the process of innovation 

consolidate the emergence of interactionist approach, under the administrative point of view 

says that management models that are able to encourage and mediate an innovation process 

successfully should include certain dimensions, such as motivation, job satisfaction, 

stimulating creativity, reducing conflicts between management, leadership, internal 

communication, internal entrepreneurs, reward systems and organizational climate. This 

theoretical paper proposes to bring to light reflection from the fact that the inclusion of people 

as the heart of the innovation process to present itself as a challenge to design new models for 

managing. 
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1- Introdução 

 

A emergência da crise econômica mundial em 2008, bem como seu impacto nos 

sistemas sociais, trouxe à luz da discussão a tradicional compreensão sobre o processo de 

inovação. Desde então, a inovação passou a ser entendida como um fenômeno dotado de 

pervasividade e, por decorrência, contornado por uma ampla gama de atores, numa concepção 

diferente daquela aplicada, anteriormente, no percurso de sua evolução conceitual. Se durante 

um longo período, a inovação foi concebida, fundamentalmente, como privilégio dos espaços 

de laboratórios de pesquisa e universidades dos setores privado e público, ao incorporar os 

atributos da diversidade e da pulverização em sua perspectiva mais recente, a mesma vincula-

se a outras esferas e sujeitos: sociedade civil e organizações sociais, traduzindo, assim, uma 

característica da sociedade globalizada. (OCDE, 2010) 

Nesse contexto, a relevância do capital humano foi legitimada e nomeada como 

coração do processo de inovação, uma vez que pessoas qualificadas criam e utilizam o 

conhecimento que, por sua vez, estimula a inovação através de canais específicos como a 

geração de novas práticas, adoção e adaptação de tecnologias e de ideias preexistentes, tanto 

quanto a capacidade de adequação à mudança e de apreender novidades. (OCDE, 2010) 

Assim, o ponto de interseção entre inovação, ambiência de trabalho e gestão de 

pessoas encontra-se na promoção de fatores constitutivos do processo inovativo: ao encorajar 

a integração entre as pessoas e os distintos aspectos facilitadores da inovação, restaura-se a 

importância do trabalhador e um sentimento de coletividade que atravessam um cotidiano de 

trabalho da contemporaneidade. Simultaneamente, deve-se conciliar a observância da 

eficiência e efetividade do resultado final com os preceitos da inovação, contornando os 

conflitos decorrentes da convivência entre antigas formas de gestão, oriundas dos modelos 

tayloristas de gerenciamento, e aquelas propícias ao fomento da inovação. 

Importante lembrar que um ensaio teórico, principal finalidade deste texto,  
 

não requer comprovação empírica, mesmo que ela possa apresentar-se como elemento de 

confirmação de pressupostos. Este é a reflexão permanente, em que a centralidade da sua 

força está menos na evidência empírica e mais nos atributos da razão que pensa a 

realidade. (Meneghetti, 2011, p. 326) 

 

Nessa direção, desenha-se algumas ponderações sobre a formação de um ambiente de 

trabalho apropriado a novas formas de produzir, aplicar e distribuir o conhecimento, entre 

outros, enquanto compromisso das organizações de trabalho para promover e apoiar um 

processo de inovação. 

 

 

2- Referencial Teórico 

 

2.1- Inovação: traços e contornos conceituais. 

 

A inovação, tanto quanto a própria capacidade de mudança, encontra-se presente na 

natureza organizacional desde os primeiros ensaios administrativos ocorridos na Idade Média. 

Com o passar dos anos, percebeu-se que esse conceito não seria tão somente um poder 

inventivo pertencente às pessoas, mas ao contrário, expressaria um complexo mecanismo 

capaz de traduzir determinado processo como vantagens competitivas duradouras entre 

organizações.  



 

 

A partir de 1776, economistas e pensadores como Adam Smith, Karl Marx, Stuart Mill 

e Alexis de Tocqueville apontavam os benefícios da inovação para o crescimento industrial e 

progresso econômico. No entanto, foi a perspectiva de Joseph Schumpeter (1883/1950) que 

apontou a extensão dessa relação ao incorporar as noções de imitação, experimentação, 

adaptação de processos e de produtos, novos arranjos organizacionais, fontes de energia e 

matérias-primas à ideia de inovação, além de destacar a relevância do papel de empresas 

inovadoras e do empreendedor individual no desenvolvimento econômico dos países. 

(Figueiredo, 2009) 

Como marco histórico, Schumpeter (1988) adicionou a inovação tecnológica ao debate 

sobre o desenvolvimento econômico e demarcou sua influência na expansão de um sistema 

econômico e organizacional no livro de sua autoria: A teoria do desenvolvimento econômico, 

publicado pela primeira vez em 1911. De acordo com Schumpeter (1988), 
 

todo processo concreto de desenvolvimento repousa finalmente sobre o desenvolvimento 

precedente, ou seja, todo processo de desenvolvimento cria os pré-requisitos para o 

diferente. Com isso a forma deste último é alterada e as coisas se desenrolarão de modo 

diferente do que o teriam feito se cada fase concreta do desenvolvimento tivesse sido, 

primeiro, compelida a criar suas próprias condições. O desenvolvimento é um fenômeno 

distinto, inteiramente estranho ao que pode ser observado no fluxo circular ou na 

tendência para o equilíbrio. (Schumpeter, 1988, p. 47) 

 

Schumpeter explicou ainda que essa evolução seria uma mudança espontânea e 

descontínua nos canais de fluxo, 

 
perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio 

previamente existente. As situações que indicariam, de fato, um fenômeno novo: 

introdução de um novo bem – ou seja, um bem com que os consumidores ainda não 

estiverem familiarizados – ou de uma nova qualidade de um bem; introdução de um novo 

ciclo de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido testado pela experiência 

no ramo próprio da indústria de transformação que, de modo algum precisa ser baseada 

numa descoberta cientificamente nova, e pode consistir também em nova maneira de 

manejar comercialmente uma mercadoria; abertura de um novo mercado, ou seja, de um 

mercado em que o ramo particular da indústria de transformação do país em questão não 

tenha ainda entrado, quer esse mercado tenha existido antes ou não; conquista de uma 

nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens semimanufaturados, mais uma vez 

independentemente de que essa fonte já existe ou teve de ser criada; estabelecimento de 

uma nova organização de qualquer indústria, como a criação de uma posição de 

monopólio ou a fragmentação de uma posição de monopólio. (Schumpeter, 1988, pp. 47-

49)  

 

Desse modo, a chamada Teoria da Inovação teve início com as colocações da Teoria 

do Desenvolvimento Econômico, estabelecida por Schumpeter, que defendeu o aparecimento 

de um ciclo de desenvolvimento no capitalismo decorrente da conjugação, ou combinação, de 

inovações criadoras com o advento de um setor líder que passariam a impulsionar o 

crescimento da economia.  

De forma sucinta, Figueiredo (2009) delimitou a trilha da evolução histórica do 

caminho das principais perspectivas sobre inovação: após a Segunda Guerra até o início da 

década de 1960, observa-se a primeira perspectiva, voltada à tecnologia e embasada na 

inovação como processo sequencial linear, ou seja, grandes investimentos (aumento de 

verbas) em Pesquisa e Desenvolvimento (PD) deveriam resultar em aplicações industriais. 

Iniciada em 1960 e encerrada ao início da década de 1970, a segunda visão preservou o 

processo de inovação sequencial linear, voltado ao mercado e com ênfase no marketing, fonte 



 

 

de ideias para direcionar o investimento em PD. Logo, o desafio gerencial e da política 

pública expressava-se na elaboração de um plano e alocação de investimento segundo a 

demanda de mercado.  

Em seguida, surgiu o terceiro viés que permaneceu até meados de 1980: orientado por 

um processo de inovação sequencial com laços de retorno, ou modelo acoplado. Nessa 

situação, a combinação entre PD e marketing é balanceada e integrada: institutos de pesquisa 

de empresas e do governo precisavam estar atentos à comunicação interna e externa em torno 

do conhecimento tecnológico e de mercado. Na segunda metade de 1980, desponta o quarto 

olhar com um modelo de inovação sustentado na integração entre PD, produção e 

desenvolvimento paralelo, isto é, originado em múltiplas fontes potenciais de inovação 

(fornecedores, clientes líderes e outros parceiros colaborativos). Aqui, vislumbrou-se um tipo 

de cooperação horizontal suportado por um sistema de gerenciamento específico para o 

complexo fluxo de informações existente. (Figueiredo, 2009) 

Em quinto lugar, o mais recente ponto de vista sobre a inovação idealiza um modelo 

de rede com sistemas de plena integração com o desenvolvimento paralelo. As empresas 

passam a privilegiar as funções do 

 
conhecimento, criatividade, aprendizado como fontes e resultados da inovação. As 

estratégias de inovação – a identificação, desenvolvimento e uso dos recursos e 

capacidade essenciais em torno da inovação – são mais bem formuladas e implementadas. 

O nível de integração estratégica e de relacionamento expande-se por meio da 

globalização dos mercados, fontes de tecnologias e parcerias. Ou seja, o processo de 

inovação ocorre à base de capacidades tecnológicas que estão distribuídas entre vários 

parceiros e não mais confinadas às fronteiras da empresa. (Figueiredo, 2009, p. 34) 

 

Ratificando tal pensamento, o relatório Green paper on innovation elaborado pela 

Comissão Europeia (órgão executivo da União Europeia), em 1995, com a finalidade de 

mapear fatores positivos e negativos que comprometiam a capacidade de inovação da 

Comunidade Europeia e propor medidas para aprimorá-la, descreveu a inovação como “sendo 

um sinônimo para a produção, assimilação e exploração com sucesso de novidades nas esferas 

econômicas e sociais. (...) A inovação ofereceria, assim, novas soluções para problemas e 

torna possível satisfazer as necessidades tanto do indivíduo como da sociedade”. (citado por 

Moreira & Queiroz, 2007, p. 6) 

Se na perspectiva da economia fundamentada nas ideias de Schumpeter, a inovação 

aconteceria por decorrência da primeira transação comercial, isto é, quando a invenção atinge 

a etapa de comercialização e inserção no mercado; de outro lado, Figueiredo (2009) constata 

que a inovação englobaria, nos dias atuais, renovadas formas de gestão com vistas à 

articulação de distintas combinações de mercados e insumos de produção, agregados à 

introdução de diferentes produtos e métodos de produção, e do acompanhamento da 

reformulação de estruturas mercadológicas e de fontes provedoras de matérias-primas e outros 

insumos.  

No que tange à organização da diversidade de possibilidades implícita na inovação, há 

mais de cinquenta anos, conforme Moreira e Queiroz (2007), nota-se a demarcação de 

taxonomias sobre a inovação. Em 1967 apareceu uma das pioneiras, proposta por Knight, 

exemplo de classificação baseada no foco, com quatro tipos distintos: inovações no produto 

ou no serviço; inovações no processo de produção; inovações na estrutura organizacional e 

inovações nas pessoas.  

As inovações no produto ou no serviço versam sobre a introdução de novos produtos 

ou serviços que a organização produz e/ou vende e/ou fornece. Quanto às inovações no 

processo de produção, elas consistem na introdução de novos elementos nas tarefas da 



 

 

organização, em seu sistema de informação ou na produção física ou operações de serviços, 

representando avanços na tecnologia. (Moreira & Queiroz, 2007) 

No que concerne às inovações da estrutura organizacional, observa-se que mudanças 

no processo de produção ou na prestação de serviços tendem a produzir inovações na 

estrutural organizacional, ou seja, nas relações de autoridade, nas alocações de trabalho, nos 

sistemas de remuneração, assim como em outros aspectos da interação formal entre as pessoas 

no cotidiano das organizações. 

As inovações nas pessoas fundamentam-se em mudanças no comportamento ou 

crenças das pessoas dentro das organizações, por meio da educação e treinamento. Moreira e 

Queiroz (2007) elucidam que a classificação inovações nas pessoas, com tempo, foi incluída 

em um novo ordenamento – inovações organizacionais ou administrativas.  

Em outro viés, Damanpour formulou três classificações distintas, em 1991, arranjadas 

em pares de categorias: inovação administrativa e inovação técnica ou tecnológica; inovação 

no produto e inovação no processo; e, inovação radical e inovação incremental. (citado por 

Moreira & Queiroz, 2007)  

Recordando que tecnologia deriva do grego techne (artefato) e que logos (pensamento, 

razão) revelaria o conhecimento sistemático transformado ou manifesto em ferramentas, 

Tornatzky e Fleischer (1990), afirmam que “tecnologias são ferramentas ou sistemas de 

ferramentas pelas quais transformamos partes de nosso ambiente, derivadas do conhecimento 

humano para serem usadas para propósitos humanos” (citados por Moreira & Queiroz, 2007, 

p. 10). As inovações técnicas ou tecnológicas relacionam-se a produtos, serviços e tecnologia 

do processo de produção, localizando-se nas atividades operacionais, e as inovações 

administrativas ou organizacionais dizem respeito à estrutura organizacional e processos 

administrativos, ligadas de forma direta à gerência da organização e de forma indireta às 

atividades operacionais. Entende-se, assim, que o processo de inovação tecnológica é um 

evento não usual que pode mudar, pouco ou muito, a organização social (o que se faz e como 

se faz). (Moreira & Queiroz, 2007, p. 10) 

Quanto às inovações nos produtos, elas visam, sobremaneira, atender a conveniência 

de clientes no sentido da produção de novos produtos e as inovações no processo relacionam-

se a novos elementos introduzidos nas operações de produção ou serviços da organização 

(matérias-primas e materiais auxiliares, especificações de tarefa, mecanismos de trabalho e 

fluxo de informação e equipamentos usados na produção de um produto ou entrega de um 

serviço). (Moreira & Queiroz, 2007) 

Diante de sua dependência do contexto, Moreira e Queiroz (2007) reconhecem a 

dificuldade de estabelecer a distinção entre processo e produto, mas alertam a necessidade de 

fazê-lo, por três razões: primeiro, pela complementariedade verificada entre produto e 

processo visto que “inovações nas tecnologias do processo podem dirigir mudanças da 

tecnologia do produto e vice-versa” (p.11). Em segundo lugar, se “inovações no processo 

tendem a ser mais sistêmicas em seu impacto que as inovações no produto que tendem a ser 

mais circunscritas”, conclui-se que “tecnologias de processo abrangem agregados maiores de 

ferramentas, máquinas, pessoas e sistemas sociais que as tecnologias de produto”. (Moreira & 

Queiroz, 2007, p. 11) 

O último motivo, para separar processo e produto, reside no fato de que “atores e as 

influências envolvidas no processo de inovação tendem a ser diferentes em um ou outro caso, 

particularmente na adoção e implementação”, porque a tecnologia de produto concentra-se no 

usuário final ou grupo de usuários, enquanto a tecnologia de processo inclui diferentes 

indivíduos e grupos do contexto organizacional que precisam, efetivamente, colocá-la em 

prática. (Moreira & Queiroz, 2007, p. 12) 

A categoria inovação radical e incremental discorre sobre as modificações 

fundamentais nas atividades de uma organização, indicando um afastamento de rotinas usuais 



 

 

pela introdução de algo novo que altera crenças e valores normativos das pessoas envolvidas 

(inovação radical) e sobre pequenas modificações em rotinas organizacionais decorrentes de 

adaptações que se ajustam a normas e valores dos envolvidos (inovação incremental). 

(Moreira & Queiroz, 2007)  

Destaca-se que até os anos de 1950, a inovação de serviços não foi percebida como 

relevante por estudiosos dos processos de inovação e era caracterizada, até este momento, 

como um processo com pouca flexibilidade de alteração frente às movimentações internas, 

além de diretamente relacionada aos processos de inovação originários da indústria (Moreira 

& Queiroz, 2007). A discussão teórica sobre a inovação em serviços é mais recente, tanto 

quanto controversa, de acordo com Vargas e Zawislak (2006) que, por sua vez, recorrem a 

Gallouj (1998) para descrever as três principais abordagens teóricas sobre a inovação em 

serviços: abordagem tecnicista, predominante nos estudos empíricos, na qual a indústria seria 

o locus da inovação e que concebe a “inovação em serviços como resultado da adoção de 

inovações tecnológicas desenvolvidas no setor de produção de bens de capital”. (Vargas & 

Zawislak, 2006, p. 142) 

Em outra visão, na abordagem baseada nos serviços, a relação usuário-produtor, 

apesar das variações de seu grau de intensidade face aos diferentes ramos dos serviços, 

oportunizaria a inovação específica de um serviço, superando qualquer processo de difusão de 

inovação tecnológica de processo ou de produto (Vargas & Zawislak, 2006). Quanto ao 

enfoque integrador, apesar de admitir as respectivas singularidades entre bens e serviços, 

articula ambos e pressupõe que a inovação abarcaria características genéricas, “em que a 

ênfase recairá sobre as peculiaridades da manufatura ou dos serviços de acordo com a 

intensidade da relação usuário-produtor verificada no mercado específico em análise”. 

(Vargas & Zawislak, 2006, p. 143)  

O paradigma tecnoeconômico da informação, apresentado por Freeman e Perez 

(1998), discutiu essa concepção pelo fato de as “mudanças envolvidas irem além de trajetórias 

de engenharia específicas para tecnologias de produto e processo afetarem a estrutura de 

custos de insumos e as condições de produção e distribuição por meio do sistema” (citados 

por Vargas & Zawislak, 2006, p. 144). Nessa interpretação, os serviços precisam ser  
 

analisados em sua relação com os demais setores da atividade econômica, em especial 

com a indústria, sob a ótica dos impactos que lhe são causados pelo atual paradigma 

tecnoeconômico, como faz a abordagem tecnicista, mas também pelo papel que os 

serviços jogam nesse paradigma. (Vargas & Zawislak, 2006, p. 144) 

 

As inovações em serviços podem assumir diversas trajetórias na variedade de 

ambientes institucionais, não limitadas a propostas tecnológicas ou preceitos de progresso 

técnico, mas que sofrem a influência do modo de interação entre os indivíduos. Numa firma 

ou organização, as inovações institucionais, ou mudanças nas regras, que administram a forma 

de interação entre indivíduos nem sempre têm impacto direto na inovação tecnológica, porém, 

guardam relação com a mesma, na medida em que o processo de inovação mostra-se diferente 

de uma organização para outra, gerando distintas histórias assim como comportamentos das 

pessoas. (Vargas & Zawislak, 2006) 

Constata-se que a categorização da inovação é permeada por vários enfoques e 

traduções para seu significado, diante de diferentes fases históricas, alterações na natureza do 

conhecimento tecnológico e cenários da economia, que encontra um consenso entre a 

multiplicidade de definições: a inovação é a expressão de vários processos e a interação entre 

eles é, sem dúvida, indispensável para sua efetivação. Portanto, depreende-se que a inovação é 

resultado do processo de inovação definido como “atividades combinadas que conduzem a 

novos produtos e serviços negociáveis e/ou a novos sistemas de produção e entrega”, com 

maior, ou menor, longevidade (Figueiredo, 2009, p. 42). Ou ainda, a inovação seria a 



 

 

introdução dentro de um grupo ou organização, de ideias, processos, produtos ou novos 

procedimentos relevantes para a unidade, os quais, adotados, visam gerar benefícios para o 

indivíduo, o grupo, a organização ou a sociedade como um todo.  

Cabe ressaltar que as diferentes concepções de inovação “interferem na forma como o 

processo de inovação é gerido em empresas e entre empresas”, originando complexas formas 

de gestão para articulação entre os novos arranjos, solicitados pela própria inovação. 

(Figueiredo, 2009, p. 32)  

Como relatado anteriormente, Schumpeter argumentou que o progresso econômico 

seria conduzido, fundamentalmente, pelo progresso técnico, ou seja, pela mudança 

tecnológica. Embora tenha destacado, de maneira, contundente, o papel da inovação em seu 

modelo, Schumpeter não abordou diretamente o processo de geração e difusão da inovação 

tecnológica no âmbito intraorganizacional. (Marins, 2007) 

Em contrapartida, economistas neoschumpeterianos, reconhecidos como precursores 

da Teoria Evolucionária da Mudança Econômica, que criticaram a “visão de comportamento 

otimizador dos agentes econômicos que, segundo a teoria ortodoxa, reagem instantânea e 

perfeitamente a mudanças nas condições de mercado, de forma que o equilíbrio econômico é 

mantido”, uma vez que o comportamento de uma organização não seria imediatamente 

maximizado por conta da ocorrência de uma alteração imprevista no mercado (Marins, 2007, 

p. 6). Consequentemente, as organizações precisam de certo tempo para encontrar a 

maximização do estado de equilíbrio trazendo a conveniência de um período entre a tomada 

de decisão e a efetiva ação.  

De outro lado, questiona-se: quais condições favoreceriam um processo de inovação? 

 

2.2- Ambiência de inovação em organizações de trabalho: algumas premissas 

 

A inovação começa dentro de uma organização de trabalho, a partir das ideias criativas 

de pessoas e grupos: não obstante, a inovação é mais do que criatividade uma vez que as 

ideias criativas precisam ser colocadas em prática e, efetivamente, lançadas no mercado. Se a 

criatividade é uma condição necessária, embora não suficiente para a inovação, a existência 

desta última envolveria mais do somente a junção de ideias criativas que devem ser colocadas 

em prática para fazer uma diferença genuína como, por exemplo, a implementação de 

 
uma nova rotina organizacional, de uma nova técnica de produção ou maneira de 

prestação de um serviço. Assim, a criatividade dever ser mostrada por pessoas, mas 

inovação ocorre apenas em um contexto organizacional. (Figueiredo, 2009, p. 31) 

 

Em outras palavras, o processo de inovação deve permitir à organização distinguir-se 

das demais e ser percebida como valiosa pelos clientes, obtendo retorno econômico. 

Essencialmente, o processo de inovação seria formado por três conceitos: conhecimento, 

informação e criatividade. Aqui, o conhecimento é entendido como um conjunto de 

informações organizadas com o firme propósito de explicar algum fato ou fenômeno que se 

admite como sendo correto a partir da captação sensitiva e do acúmulo pela mente humana, 

além de dependente das faculdades intelectuais, cognição, documentação, educação e práticas, 

apresentando-se sob duas formas: empírica e científica.  

Relacionada à inovação, a criatividade é vista como uma forma de manusear as 

informações, de origem subjetiva e objetiva, e incrementar conhecimentos, expressos em 

ideias ou dispositivos, para produzir uma resolução de problemas ou, se possível, uma 

inovação. Geralmente, ela teria origem na experiência prática e no acúmulo de conhecimentos 

e informações, suscitados em diferentes formas de educação, que provocariam uma propensão 

a agir de forma inovadora.  



 

 

É válido assinalar que outro conceito que emerge, do mesmo modo, agregado ao 

conceito de inovação, é o de invenção: “ideia, esboço ou modelo voltado para um dispositivo, 

produto processo ou sistema novo ou aperfeiçoado que pode ser patenteada, mas que não 

resulta necessariamente em inovação tecnológica” (Figueiredo, 2009, p. 28); ou como 

descrevem Moreira e Queiroz (2007), a invenção é “um processo criativo em que dois ou 

mais conceitos ou entidades existentes são combinados de alguma forma nova para produzir 

uma configuração não conhecida previamente pela pessoa envolvida”. (Moreira & Queiroz, 

2007, p. 6)  

Sendo assim, é recorrente encontrar a ideia de invenção unida à ideia de inovação 

como um processo (de inovação tecnológica), derivado do pensamento de uma nova ideia 

para a solução de um problema e   
 

daí para a real utilização de um novo item de valor econômico ou social. Essa visão de 

inovação como um processo começando com o reconhecimento de uma demanda 

potencial para – e viabilidade técnica de – um item e finalizando com sua utilização 

generalizada é talvez, o mais amplo uso do termo inovação na literatura existente. Ela 

mescla a ideia de inovação com a de adoção. (Moreira & Queiroz, 2007, p. 6) 

 

Moreira e Queiroz (2007) acrescentam outros dois usos para o termo inovação: o 

primeiro, quando se descreve o processo em que uma inovação existente torna-se parte do 

estado cognitivo e repertório comportamental de um adotante, enquanto “adoção de uma 

mudança que é nova para a organização e relevante para seu ambiente” (p. 7). Nesse caso, 

trata-se de incorporar, com sucesso e em determinada circunstância aplicada, meios ou fins 

que são novos à própria situação. 

Em segundo lugar, o termo inovação refere-se aquela ideia, prática ou artefato que foi 

inventado ou é visto como novo, independentemente de sua adoção ou não, por uma pessoa, 

organização ou região, entre outros. No entanto, conforme Moreira e Queiroz (2007), a 

propensão é que “a inovação não seja considerada um objeto externo e que sua novidade seja 

decidida pela percepção da unidade social que a adote. Nesses termos, uma prática pode ser 

uma novidade para uma organização e não o ser para outra”. (Moreira & Queiroz, 2007, p. 9)  

Diante das especificidades supracitadas, indaga-se: como promover a gestão do 

processo de inovação?  

Embora difícil de ser planificada, Scherer e Carlomagno (2009) esclarecem que a 

atividade de inovação deve ser gerenciada desde a ideia inicial até a implementação. Ou seja, 

a partir da idealização e, sequencialmente, aconteceria o “refinamento do conceito da ideia 

(conceituação), passando pela redução das incertezas (experimentação) e chegando à concreta 

transformação dos mesmos em inovações (implementação)”. (Scherer & Carlomagno, 2009, 

p. 33) 

Com o advento da globalização e de formatos organizacionais que passaram a dar 

destaque às atividades de parceria, intercâmbios e convênios envolvendo empresas, governos, 

universidades, incubadoras e centros de pesquisa, em regras múltiplas e variáveis, a formação 

e o incremento de redes passou a ser um tema recorrente nas pesquisas sobre inovação. 

(Andrade, 2011)  

De modo igual, o pensamento sociológico ao criticar o determinismo e abstração do 

modelo de inovação tecnológica da tradição schumpeteriana, também começou a mostrar 

novos ângulos de análise. Os primeiros estudos voltados à sociologia da inovação edificam-se 

na tentativa de elucidação da seguinte questão: por que alguns grupos sociais, instituições 

econômicas e nações progridem e prosperam? 

Segundo Andrade (2005), a abordagem sociológica da inovação revelou-se, 

principalmente, em três perspectivas: na primeira, Latour (2000) mencionou a ação estratégica 

do inovador que deveria monitorar o contexto social em que se desenrola a prática inovadora 



 

 

e, ao mesmo tempo, se adaptar a eles: os agentes inovadores seriam construtores e, 

igualmente, dependentes de tais contextos. Em outro olhar, Castells (1999) ponderou sobre a 

ampliação da sociabilidade em rede no século XXI, na forma de interconexão de nós (laços) 

diferenciados e composta por agrupamentos humanos diversos, face ao contexto social gerado 

pela era da informação, isto é, da evolução das tecnologias de informação. 

Maciel (2001) reconheceu a exigência da interdisciplinaridade na investigação de fatos 

econômicos, a partir do ambiente cultural que os contextualiza: o foco econômico tem que 

estar associado à percepção sociológica de redes de relações simbólicas e sociais refletidas em 

arranjos políticos e institucionais mais amplos.  

Após conduzir vários estudos, além de referenciar-se em Porter (1990), que tratou da 

noção de ambiente como um conjunto de condições (limites, obstáculos, possibilidades, 

estímulos) da inovação em uma determinada formação social, e em Freeman (1991), que 

concebeu a difusão do conhecimento (agente estratégico) sendo, talvez, mais importante que a 

invenção ou a produção em si mesma, Maciel (1996) indicou a adoção do conceito de 

ambiente de inovação. 

No viés do ambiente de inovação, investigam-se os aspectos intangíveis das relações 

sociais que repercutem no desenvolvimento tecnológico de uma determinada configuração 

social. A inovação tecnológica stricto sensu não garante a competitividade e não resolve 

(talvez, até intensifique) os problemas sociais cada vez mais sérios, ligados aos processos de 

inovação, e grande parte dos pesquisadores da inovação ampliou o alcance do conceito para 

incluir: 
 

a organização e a gestão do trabalho na empresa, assim como formas diversificadas de 

educação continuada, envolvendo a qualificação e a atualização tecnológica dos 

trabalhadores; o desenvolvimento de formas originais nas relações o capital e o trabalho e 

na organização do trabalho nas empresas; a descentralização com integração – social, 

produtiva, administrativa e política. (Maciel, 1997, p. 104) 

 

Portanto, tanto a modernização das relações de trabalho quanto a modernização 

tecnológica seriam duas faces de determinado procedimento, tendo em vista que o avanço 

tecnológico ocorre inserido numa constelação social na qual as relações de poder e vontades 

coletivas se expressam em transformações na relação entre capital e trabalho, em politicas 

específicas, na circulação ampliada do saber. O ambiente cultural e institucional que orientam 

os processos de produção, material e imaterial, geram os atores sociais protagonistas, e essa 

dinâmica encontra-se sujeita a contínuas modificações. (Maciel, 1997) 

Da mesma maneira, outras investigações, elaboradas por Mitrulis (2002) e Campolina 

e Martinez (2013), respectivamente, ressaltaram a dimensão antropológica presente no 

processo de inovação (análise dos significados produzidos e transformações vividas por seus 

atores, em termos pessoais, sociais e intelectuais), bem como de aspectos histórico-

contextuais enquanto facilitadores da constituição de elementos subjetivos, sociais e 

individuais favoráveis à inovação (dimensões interativa, comunicativa e motivacional). 

Conforme elucidado por Porter (1989), importantes diferenças de abordagens 

administrativas e capacidades de organização (treinamento, formação e orientação de líderes, 

estilo de grupo, em contraposição ao estilo hierárquico, influência da iniciativa individual, 

instrumentos para a tomada de decisões, natureza das relações com os clientes, entre outros), 

criam vantagens e desvantagens competitivas para os vários tipos de empresas. 

Assim sendo, distintamente da clássica Teoria do Desenvolvimento Econômico, 

infere-se que há uma dimensão qualitativa fundamental e variáveis atuantes na prática 

inovativa que “os modelos da agenda schumpeteriana são incapazes de abordar. É necessário 

ter em mente que a indeterminação representa um componente-chave da dinâmica da 



 

 

inovação, a sua abertura para arranjos e modelos impensáveis e incontroláveis 

aprioristicamente”. (Andrade, 2005, p. 153) 

Se a inovação realizada pelos indivíduos “em seu cotidiano se faz bem ao nome da 

eficácia, do espírito de iniciativa, do trabalho bem feito ou das ‘necessidades de mercado’” 

(Alter, 2001, p. 77), e, na mesma visão, “as palavras, obras, instituições, organizações ou 

tradições, são ‘configurações cristalizadas’, criadas por um ser humano, tomando em seguida 

certa autonomia e funcionando segundo uma lógica independente das que as fundamentaram” 

(Alter, 2001, p. 66), entende-se as que formas reguladoras das relações entre os seres no 

mundo do trabalho não são simples regras de gestão, elas correspondem igualmente às 

dimensões culturais das relações e designam práticas e relações de trabalho, assim como a 

modalidade de julgamento a atividade de trabalho, remetendo às premissas do pensamento 

sociológico, e oportunizando, assim, a emergência do indivíduo como dimensão merecedora 

de estudos específicos voltados à sua ingerência no processo de inovação. (Alter, 2001) 

Diante disso e recorrendo a Srour (2005), é pertinente comentar que organizações são 

fenômenos sociológicos e singularidades históricas, “coletividades especializadas na produção 

de um determinado bem ou serviço e que combinam agentes sociais e recursos, de forma a 

economizar esforços e tornar seu uso eficiente” (p. 141), que aparecem “estruturadas por 

relações associativas e mediatas por meios de produção, construindo um espaço em que 

agentes sociais munidos de instrumentos de trabalho, processam matérias-primas e as 

transformam em produto final”. (Srour, 2005, p. 143) 

Face ao exposto, como organizar um espaço de trabalho que fomente e apoie um 

processo de inovação? 

 

 

3- Gestão de uma ambiência facilitadora da inovação: as pessoas no coração do processo 

 

A Teoria da Firma, elaborada por Coase em 1937, ao tentar responder - por que as 

organizações existem?, permitiu demarcar o processo de inovação como um fator interno à 

organização, dependente e relacionado a outros elementos: diversidade, rotinas 

organizacionais, capacidades tecnológicas, estratégias, esforços de inovação, coordenação e 

gestão, ao mesmo tempo em que inovação tecnológica foi tratada como uma variável 

endógena. Esse entendimento sobre a natureza organizacional ampliou os debates econômicos 

que abordavam a inovação, até aquela época. (Marins, 2007) 

Marins (2007) reiterou que na economia neoclássica, uma firma era vista “como um 

ator, com status similar ao consumidor individual: um agente passivo e sem autonomia, cujas 

funções básicas eram transformar fatores em produtos e otimizar as diferentes variáveis de 

ação” (p. 3). Nessa concepção, a tecnologia representaria “uma variável estática posta à 

disposição do mercado e dado um conjunto de recursos, as firmas agem de forma a 

maximizarem seus lucros”. (Marins, 2007, p. 3) 

Apesar de não ter esclarecido sobre o processo de inovação no âmbito 

intraorganizacional, a Teoria da Firma representou um importante marco, visto que 

reconheceu a tecnologia como fator dinâmico e destacou a importância da coordenação e da 

gestão na inovação tecnológica. (Marins, 2007)  

Logo, a economista Edith Penrose, em 1959, trouxe à luz da discussão, pioneiramente, 

a gestão da inovação no espaço organizacional, ao definir uma firma como um conjunto de 

recursos arrumados administrativamente, nascido da combinação de ativos, pessoas, valores 

culturais e processos operacionais, facilitadores da introdução de inovações que englobam 

tanto as habilidades de saber fazer a baixo custo (eficiência) como aquelas de saber escolher o 

que fazer (eficácia). Nessa aproximação, recursos humanos ou pessoas não são vistas como 



 

 

recursos em si, isto é, insumos no processo de produção, mas sim como os geradores de 

serviços ou de conjuntos de serviços. (Penrose, 2006)  

Como relatado anteriormente, Schumpeter, em 1911, defendeu a noção de que o 

desenvolvimento econômico seria conduzido, fundamentalmente, pelo progresso técnico, isto 

é, pela mudança tecnológica. Outrossim, a maioria das teorias econômicas vigentes até os 

anos de 1950, associou inovação ao desenvolvimento econômico, não discorrendo sobre a 

gestão da inovação no espaço organizacional propriamente dito. (Marins, 2007) 

As organizações de trabalho formam um ambiente ativo, atravessado por constantes 

transformações e no qual a procura por melhoria pode converter-se em maximização das 

expectativas, concedendo um caráter reflexivo aos procedimentos da tomada de decisão que 

nem sempre seriam adequados à diversidade presente no âmbito organizacional, visto que, na 

maioria das vezes, pretendem apenas o lucro e uma relevante posição competitiva no 

mercado, resultado do desenvolvimento tecnológico. 

As rotinas organizacionais são transpassadas por padrões de comportamentos dos 

trabalhadores, previsíveis e regulares, passíveis de serem articulados em dois níveis 

hierárquicos distintos: de ordem inferior, concernente a decisões menos relevantes; e de 

ordem superior, referente a decisões mais relevantes, e a ação conjunta de ambas as ordens 

definirá, as habilidades de cada organização para desenvolver suas competências centrais e 

para ser, ou não, tecnologicamente mais inovadora. Além disso, se as pessoas agem, pensam e 

sentem de maneira diferente, no cotidiano do ambiente organizacional elas tendem a reagir 

em conformidade com o padrão comportamental estabelecido pela organização que, por sua 

vez, enquanto grupo social tem sua própria maneira de atuar junto à sociedade. (Marins, 2007) 

Para gerenciar o conhecimento tecnológico é preciso entendê-lo como pertencente a 

um ciclo processual que envolve o conhecimento tanto de um único indivíduo como 

competências e habilidades de vários indivíduos, equipamentos e instalações. Por 

conseguinte, infere-se que alguns aspectos organizacionais podem facilitar e incentivar o ciclo 

do processo de inovação: pessoas, equipes, colaboradores; parceiros, fornecedores, setores 

com afinidade; tecnologia disponível, patentes, softwares, equipamentos de ponta; gama de 

produtos e serviços; equipamentos para produção, administração, suporte; informação de 

valor disponível e organizada; capital financeiro; marca pessoal, do produto ou da empresa e 

sistema de distribuição implantado, por exemplo. (Marins, 2007; Zogbi, 2008) 

De modo igual, outros fatores, isolados ou em conjunto, podem fomentar a resistência 

de pessoas e grupos e inibir o processo da inovação no contexto organizacional: mercado 

formado, fatores estabelecidos, em plena atividade, que bloqueiam a manifestação do novo 

(sistema de distribuição funcionando de forma eficaz, equipamentos instalados, treinamento 

padronizado hábitos de consumidor estabelecidos); e fatores sociais institucionais (política em 

descompasso com a proposta de mudança, religião limitando comportamentos, preconceito e 

cultura local enraizada). (Zogbi, 2008) 

A modificação conceitual de inovação expressou uma exigência de sobrevivência e/ou 

adaptação da economia a diferentes conjunturas históricas, descritas anteriormente, alicerçada 

em três possibilidades distintas: a primeira fixou-se na visão pessoal da inovação e o ser 

humano como o agente inovador; a segunda admitiu a estrutura organizacional como a base 

para as inovações; e a terceira, integrou as duas abordagens anteriores: recursos humanos e 

estrutura organizacional. Na atualidade, a perspectiva de apreciação do desenvolvimento da 

inovação, originada da associação entre a dimensão de recursos humanos e de estrutura 

organizacional apresenta-se como a mais factível. 

Constata-se que no viés interacionista, um ambiente favorável ao desdobramento da 

inovação precisará encorajar a integração das pessoas, ou seja, permitir a reunião de diferentes 

habilidades, níveis de energia e de percepções. Do mesmo jeito, essa ambiência deverá 

incentivar determinadas formas de associações que envolvem o gerenciamento de um 



 

 

processo inovador: relacionamento entre colegas, entre chefes e entre estes e os trabalhadores; 

o comprometimento para obter e alocar recursos; e o envolvimento entre diferentes unidades, 

grupos ou organizações para obter recursos para desenvolver as inovações ao longo do tempo. 

(Van de Ven, Angle & Poole, 2000) 

Os estudos incrementados por Van de Ven et al. (2000) e que embasaram o Minnesota 

Innovation Research Program (MIRP), ou Programa Minnesota de Inovação Tecnológica, 

realizados em diferentes empresas nos anos de 1980 e 1990, delimitaram algumas variáveis 

internas à organização, condicionantes diretas de um meio inovador: participação das pessoas 

na tomada de decisão, liderança promotora de comportamento inovador, padronização de 

processos de trabalho, premiação por resultados, liberdade para expressar dúvidas, 

aprendizagem encorajada, monitoramento de conflitos no grupo, comunicação incentivada 

entre membros do grupo e do grupo com outros grupos, entre outros. 

A figura 1, a seguir, expressa uma comparação entre as características ou fatores de 

um ambiente inovador nas perspectivas convencional e interacionista: 

 
Figura 1 

Comparação entre a perspectiva convencional e a perspectiva MIRP sobre fatores internos de inovação 

Fatores Perspectiva convencional MIRP 

Ideias Uma inovação operacionalizada  
Reinvenção, proliferação, 

reimplementação, descarte, término. 

Resultado 
Orientação do resultado final vem 

a ser uma nova ordem estável. 

Resultado final pode ser indeterminado; 

dinâmica contraditória entre os gestores da 

inovação e os controladores dos recursos; 

integração de novos e antigos resultados. 

Pessoas 

Um empresário com uma equipe 

fixa em período integral ao longo 

do tempo. 

Muitos empreendedores, fluidamente 

engajados, e desengajados ao longo do 

tempo em uma série de regras 

organizacionais.  

Transações 

Grupo fixo de pessoas, e ou 

empresas elaborando detalhes de 

uma ideia. 

Expansão da rede e envolvidos, que se 

expandem e contraem no decorrer do 

tempo, divergentes e convergentes sobre as 

ideias. 

Contexto 
Ambiente propicia oportunidades e 

restrições ao processo de inovação. 

Processo de inovação restringido pelo 

contexto e criando múltiplos ambientes 

ordenados. 

Processo 
Sequência simples, com estágios 

cumulativos. 

Múltiplos caminhos, convergentes, 

divergentes e paralelos. Alguns 

relacionados e cumulativos, outros não. 
Fonte: Van de Ven, Angle e Poole (2000) 

 

Então, sob o ponto de vista administrativo, os modelos de gestão que podem vir a 

propiciar e mediar um processo de inovação deverão contemplar alguns temas específicos, 

tais como: motivação, satisfação no trabalho, estímulo à criatividade, redução de conflitos 

entre gerências, liderança, comunicação interna, empreendedores internos, sistemas de 

recompensas e clima organizacional. 

Se a inovação é definida como um processo sequencial para implantação de novas 

ideias, intermediado por pessoas e grupos que interatuam sistematicamente ao longo do 

tempo, por meio de transações com outros grupos num ambiente institucional, a ideia de 

ambiência de inovação, arquiteta-se sob a premissa de que as relações pessoais têm um grau 

de relevância superior àquele dos objetos que compõem o cotidiano de trabalho, e de que a 

gestão de processos possui um nível de importância maior ou igual àquele da gestão de 

resultados. (Maciel, 2001) 

Tomando por base a perspectiva interacionista do desenvolvimento da inovação que 

valoriza o indivíduo e as relações entre os mesmos no ambiente de trabalho, depreende-se que 



 

 

a gestão de pessoas, em contraste com a habitual administração de recursos humanos, 

necessitará ser conduzida com vistas ao engajamento nas mudanças, transformação de 

intenções em ações efetivas e vantagens competitivas sustentáveis. (Limongi, 2007) 

O modelo de gestão de pessoas a ser aplicado deverá permitir às organizações e às 

pessoas atuarem em realidades cada vez mais multiformes e demandantes. Além disso, será 

preciso alinhar os objetivos estratégicos e negociais da organização e projeto profissional e de 

vida das pessoas, conjugada a criação de referenciais que permitam a ambos, indivíduos e 

organizações, se posicionarem em diferentes contextos e momentos de uma realidade mutável 

e instável. (Dutra, 2009) 

Percebe-se que as práticas de gestão de pessoas não deverão ser pautadas 

exclusivamente na mensuração do desempenho do trabalhador, mas precisam incentivar e 

enfatizar a valorização do indivíduo como a essência, ou coração, do processo inovativo, 

assim como provocar uma gestão mais participativa. 

 

 

4- Considerações finais 

 

O presente ensaio teórico procurou relacionar temáticas, frequentemente, debatidas no 

cenário da gestão: inovação, ambiência de trabalho e pessoas. Num primeiro momento, 

algumas perspectivas teóricas e de categorização da inovação foram apresentadas, e, em 

seguida, indicaram-se fatores constitutivos de um ambiente de trabalho e as premissas de um 

modelo de gestão de pessoas que sustentariam a promoção de uma ambiência inovadora nas 

organizações. 

Nota-se que o cotidiano de trabalho nas organizações caracteriza-se por um conjunto 

de regras e procedimentos que orientam a execução das atividades, ao mesmo tempo em que 

facilitaria a implementação do processo inovativo. Se o dia a dia de trabalho pode vir a 

contribuir, positivamente, na promoção, geração e execução de ideias novas e úteis; de outro 

lado, os processos organizacionais de socialização nem sempre permitem aos trabalhadores 

diferenciar quais são os comportamentos aceitáveis e que oportunizariam a criatividade em 

determinadas circunstâncias.  

Um ponto de interseção entre inovação, ambiência de trabalho e gestão de pessoas 

encontra-se na promoção dos fatores constitutivos do processo inovativo. Amorim e Silva 

(2012) afirmam que a gestão de pessoas pode contribuir na efetivação dos processos de 

inovação nas organizações, “apoiando os colaboradores em suas carreiras e objetivos, como 

também, proporcionando mais competências em prol da implantação de uma cultura que 

valorize a criatividade e o novo, como importante elemento de crescimento organizacional e 

profissional”. (Amorim & Silva, 2012, p. 35)  

Dessa forma, acompanhar e realizar um processo de inovação não é algo simples face 

aos elementos ou fatores que restringem e comprometem a continuidade, resultantes de 

hábitos, intolerância à ambiguidade, baixa tolerância à mudança, dogmatismo, medo do 

desconhecido e baixa propensão a correr riscos, ainda encontrados, usualmente, em grande 

parte dos ambientes de trabalho, voltados a práticas de controle das atividades humanas. 

(Alter, 2001) 

As clássicas correntes do pensamento econômico desvalorizaram determinados 

aspectos na análise do processo inovativo, declarados como sem relevância à época de sua 

concepção, pois a tecnologia foi percebida como um fator exógeno às organizações de 

trabalho, disponível e transferível a qualquer agente econômico, independente de seu estágio 

de capacitação tecnológica. 

No entanto, as recentes teorias econômicas, assim como os vários estudos sobre a 

dinâmica de geração e difusão da inovação, entendem que ”o processo de inovação é 



 

 

influenciado pelas características dominantes de contextos histórico-econômicos específicos”, 

ao mesmo tempo em que ratificaram o papel central da inovação na avaliação da 

competitividade de organizações e países na economia mundial. (Lemos, 2000, p. 159) 

Por conseguinte, quando se pressupõe a existência de uma estrutura multifacetada 

composta pela interação entre o ambiente econômico e direções histórico-sociológicas das 

mudanças tecnológicas, não há chance de compreender o processo de inovação como algo que 

evolui tão somente da ciência para o mercado, ou apenas como seu oposto, o mercado como 

fonte das mudanças. Definir a inovação, conjugada à complexidade de seus significados, bem 

como desenhar os componentes que impactam no gerenciamento de seu processo pertence aos 

desafios dos novos modelos de gestão das organizações de trabalho que devem incluir, 

obrigatoriamente, as pessoas e o ambiente de trabalho, não somente como agentes 

facilitadores da inovação, mas sim como dimensões merecedoras de estudos e discussões que 

busquem entender a correlação entre os aspectos social e econômico como o cerne de ações 

inovativas.  
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