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RESUMO
Este artigo propoe-se a fazer uma reflexao sobre

a inovacao e o conhecimento firmando alguns conceitos
e desafios; analisa algumas praticas institucionais
relacionadas ao processo inovativo, especiaLmente a
Universidade. Alem disso, pretende posiclonar-se com
uma proposta metodologica e apresentar metodo que
permita identificar e avaliar os diversos graus de
inovacao no interior das organizacoes. Juntamente corn
esse processo, neste trabalho, de natureza
bibliografica e abordagem qualitative, mesmo limitado
pelo espaco e proposta, encaminha-se o delineamento
de uma visao mais abrangente sobre a inovacao, nao a
resthngindo a questao puramente tecnologica, mas
usando a tecnologia como meio, ferramenta.

PALAVRAS-CHAVE: Inovacao. Conhecimento.
Universidade. Culturaorganizacional. Tecnologia.

ABSTRACT

This article aims to reflect on innovation and
knowledge, establishing some concepts and challenges;
analyzes some institutional practices related to the
innovative process, especially to University. Besides
that, it purports to position itself as a methodological
proposal and present a method that identifies and
evaluates the several degrees of innovation inside
organizations. Within this process, this work is based on
bibliographic nature and qualitative approach, even if
the work is limited by the its size and proposal, it will be
headed towards the delineation of a broadened vision
about innovation, not restricting it only to
technological matter, but using technology as mean,
tool.

KEYWORDS: Innovation. Knowledge. University.
Organizational culture. Technology.

INTRODUCAO

A proposta deste texto e avancar um pouco mais
sobre a inovacao, sem perder de vista as
especificidades das organizacoes e as complexidades
do conhecimento. Nesse sentido, a ideia foi construir
um texto que parta de uma visao mais geral e, ao final,
apresentar dois tipos de reflexao. Uma, de cunho mais
metodologico e que de conta de criar condicoes para se
perceber o processo e os elementos da inovacao.0
outro movimento procura abordar a Universidade e seu
papel diferenciado como organizacao intensive em
conhecimento, criando uma ligacao entre eia e o
processo inovativo.

Alem disso, pretende-se neste artigo explorar a
necessidade de discussao acerca do tema, bem como
proporcionar uma seria reflexao de cunho humanista,
que procura descolar a inovacao apenas dos processes
tecnologicos e da atividade empresarial. Nessa
tentative, procurou-se percorrer caminhos reflexivos
que possibilitem a inclusao de outras areas do
conhecimento, alem das tradicionais exatas e
tecnologicas.

Assim, esses movimentos, delimitados pela
abrangencia deste trabalho, suscitam uma reflexao
sobre o ser e o processo a luz da inovacao e seus
desdobramentos, at raves da seguinte proble-
matizacao: o que e inovacao? Para esse fazer e refletir,
adota-se como procedimento metodologico a pesquisa
bibliografica, com abordagem qualitative, que
possibilitou a analise e a avaliacao no sentido de
compreender as contnbuicoes apresentadas no
decorrer deste estudo.

1.DINAMICAINOVATIVA

• Mas transformacoes em curso desde as ultimas
decadas do seculo XX, projeta-se o papel estrategico da
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informaeao e do conhecimento em diferentes
dimensoes da vida em sociedade. Este artigo parte do
reconhecimento de que a producao, a socializacao e o
uso de conhecimentos e informacoes, assirn como a
conversao destes em inovacoes, constituem processes
socioculturais e que tais praticas e relacoes inscrevern-
se no espaco e na propria producao do espaco, em suas
variasescaias.

No final do seculo XX, conforme Mota (1998, p.
03), "o processo de mudanca tecnologica atingiu uma
velocidade e importancia nunca antes vistas na historia
humana". As aceleradas, profundas e abrangentes
transformacoes marcam o esgotamento da sociedade
industrial, e o ingresso na sociedade do conhecimento
coloca-se como fator-chave para o desenvolvimento
economico e social de regioes e paises.

Desse modo, a valorizacao das atividades de
ciencia e tecnologia e de pesquisa e desenvolvimento,
para estados nacionais, empresas e universidades sao
evidencias claras desse processo.

Nesse contexto, as inovacoes em tecnologia e
conhecimento surgern como as variaveis decisivas para
alcancar e sustentar vantaeens competitivas de
ernpresas, setores e espacos economico-sociais. Elas
sao tao decisivas que, quase sempre, inovacao e uso de
tecnologias ou novas tecnologias aparecem como
sinonimos, oqueebastanteequivocado.

Sabe-se que a dinamica da inovacao depende
mais dos processes de aprendizagem do conhecimento
do que da disponibitidade de recursos, assirn como seu
impulso ocorre de maneira sisternica. Desta forma, e(a
esta fortemente vinculada aos processos de interacao
entre as organizacoes e agentes que permitem gerar,
reproduzir e retroalimentar processos de
aprendizagem e converte-los em atividade inovadora.
Ainda que a empresa seja considerada a unidade basica
para materializar a acumulacao tecnologica, seu
desempenho esta fortemente condicionado a
densidade da infra-estrutura tecnologica existente no
seu entorno, como, por exemplo, nas universidades e
nos segmentos que trabalham com pesquisa e
inovacao, que pode assegurar externalidades
dinamicas positivas, Observa-se essa circunstancia na
forte integracao das atividades dos sistemas de ciencia
e tecnologia dos paises de economia industrial
avancada.

0 im'cio do seculo XXI, caracterizado por uma
macica revisao de valores eticos nas corporacoes e na
sociedade em geral, traz a tona das discussoes
academicas e das estrategias empresariais a
preocupacao com a solucao de problemas sociais
fundamentals (FISCHER, 2002). De acordo com o
discurso vigente, novas combinacoes de recursos, sob a
forma de inovacoes em suas diversas configuracoes,
sao necessarias e urgentes para o alcance de metas
mundiais de desenvolvimento sustentavel.

A importancia do processo e das formas de
oreanizacao do conhecimento esta associada a

consciencia dos cientistas sobre o papel que exercem a
informacao e a tecnologia no contexto produtivo
contemporaneo. Nele, a importancia crescente do
conhecimento associa-se a sua capacidade de
responder as necessidades sociais.

A inovacao tecnologica pressupoe o
desenvolvimento de uma ideia, utilizando uma infra-
estrutura adequada que perrnita a producao de um bem
ou servico com qualidade que satisfaca as condicoes
exigidas para seu uso pratico. Esta associada ao
desenvolvimento de produtos intensivos em
conhecimento que possibilitem a seus consumidores
interagir com seu meio social.

Atividade complexa, a inovacao tecnologica e
constituida de varias fases: a) percepcao de um
problema ou de uma nova oportunidade (que envolve a
identificacao, a pesquisa e a avaliacao das ideias para
solucionar o problema encontrado ou encontrar a
oportunidade); b) elaboracao dos projetos do produto e
do processo; e c) implementacao, que passa peta
aquisicao e preparacao dos recursos de manufatura,
producao inicial ate a aceitacao comercia! do produto,
servico ou processo que incorpore as solucoes
encontradas e a sua sustentacao no mercado (BARBIERI,
1997).

Para Barreto (1992, p.22-4S), o processo de
inovacao tecno(6gica e composto por quatro
momentos; o momento inicial, chamado de
"antecedentes contextuais"; o segundo momento
denominado "mecanismos de absorcao"; o terceiro
momento, o da "absorcao", em que ocorre a
assimilacao da inovacao que passa pela aquisicao do
conhecimento e pelo julgamento de valor; e o quarto
momento, o momento da decisao que sedimenta a
implantacao e o uso da inovacao.

Segundo Lascaris Comneno (2002, p.2), "a
construcao de capacidade permanente de inovacao
tecnologica e uma condicao de viabilidade para a
sustentacao da competitividade de um pais". Nos dias
atuais, as organizacoes se veem na dificil tarefa de
buscar e organizar informacoes de negocio (internas e
externas), as quais, transformadas em conhecimento,
podem vir a propiciar uma vantagern competitiva
sustentavel.

Conforme assinalamos anteriormente, todo o
nosso enfoque estara voltado para a sociedade do
conhecimento e, como ta(, objetivando a inovacao.

Sabe-se que a eficiencia de um sistema de
inovacao depende da interacao entre varies
subsistemas. Nesse contexto, destacamos os
subsistemas cienti'fico-tecnologico e o sistema
produtivo. Iniciemos afirmando que interacoes de
carater individual requerern menos esforco para
estabelecer-se e manter-se do que interacoes de
carater institucional. Isso nos levara a refletir que
mecanismos devern ser acionados e que conhecimentos
sobre as instituicoes deveremos possuir para melhor
promover interacoes formais.
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A revisao da literature mostra que os processes
de criacao e aprendizado individual, de forma analoga
ao processo organizacional, demandam e implicam
reinvencao pessoal, ou seja, estao associados a
mudancas de modelos mentais, mapas cognitivos e de
comportamentos, assim como a busca de grandes
desafios e resolucoes de tensoes internas. Alem do
mais, tambem se verifica que os individuos, em seus
processes criativos e de aprendizado, dependem de
grande motivacao intrinseca, assim como da interacao
com outros, da combinacao de multiples perspectivas e
experiences e, finalmente, de tentativas e erros
pessoais.

2. TECNOLOGIA, INOVACAO E CONHECIMENTO

A relaceo entre a inovacao e a tecnologia parece
ser o caminho mais facil e natural, entretanto temos
que fazer uma reflexao mais profunda, pois e bastante
"comum" que elas andem juntas, mas inovar nao e
simplesmente criar algo tecnologicamente novo. Inovar
implica dar urn destino economico e social para uma
nova ideia, que pode ser, ou nao, resultado de um
invento genuine (FREEMAN, 1982). A invencao somente
assume maior relevancia economica e social quando se
transforma em inovacao; segundo a literature, existem
varias formas de inovacao. No entanto, nem todas as
inovacoes tern a forca de transformar a realidade
economica e social. Uma inovacao isolada nao tem
condicoes de gerar grandes impactos sobre a estrutura
economica e social. No mundo moderno, podemos
tomar as inovacoes baseadas na microeletronica como
exemplo de uma inovacao revolucionaria que detem a
forca de transformar a realidade economica e social. 0
surgimento de inovacoes nas duas ultimas decadas,
sobretudo as ligadas ao surgimento e a introducao dos
semicondutores e circuitos integrados, revolucionou de
maneira radical todos os setores da economia
(FREEMAN, 1982). Este exemplo fidedigno de inovacao
tecnologica encontra-se associado a emergencia do
advento de um novo e extremamente poderoso
paradigma baseado no que se convencionou chamar de
"tecnologia da informacao". Paradigma este que se
define exatamente pelo poder de penetrar, por
capilaridade, em todos os segmentos produtivos e de
consumo das sociedades modernas, particularmente
apos o advento da internet e dos novos meios de
telecomunicacoes.

A inovacao tecnologica e amplamente citada
pela l i teratura como fator e condicao de
desenvolvimento. Nao ha discordancia quanto a isso.
Mas, para que ela possa ocorrer de maneira satisfatoria,
e necessario, tambem, que o setor produtivo reconheca

os termos do seu dominio, facilitando, assim, a
ocorrencia da inovacao.

A inovacao tecnologica se define e se esclarece
pela sequencia tecnologica. Sao etapas no interior de
um continuum que vai da pesquisa ao desenvolvimento.
A sequencia tecnologica e a aplicacao, a transferencia
do conhecimento gerado na pesquisa para o setor
produtivo. Stokes (2005)3 reforca que cada um dos
sucessivos estagios depende do estagio precedente.

Atividade primeira, metodo e instrumento da
inovacao, pesquisa, no seu sentido mais amplo, e urn
conjunto de atividades orientadas para a busca de um
determinado conhecimento. E uma aplicacao das
atividades intelectuais humanas para a solucao de
problemas atraves do emprego de procedimentos
cientificos. A pesquisa deriva da observacao de um
problema e fundamenta-se em metodos para resolver
esse problema. E uma indagaceo minuciosa ou exame
critico e exaustivo na procure de fatos e principios; uma
diligente busca para averiguar algo. Pesquisar nao e
apenas procurar a verdade; e encontrar respostes para
as questoes propostas, utilizando metodos cientificos.

Mais voltado ao dominio da inovacao, o Manual
de Oslo (OECD, 2004, p.44) nos da a definicao de
pesquisa, enquanto instrumento da inovacao
tecnologica: como pode se relacionar a quelquer
estagio da inovacao, a pesquisa e uma atividade
diferenciada internamente, potencialmente com uma
grende variedade de funcoes. E um adjunto da
inovacao, nao uma pre-condicao dele. Muitas
atividades de pesquisa podem, de fato, ser
configuradas pelo processo de inovacao, e muitos dos
problemas a serem pesquisados derivarao de ideias
inovadoras que foram geradas em outro local. Assim
sendo, para a abordagem do elo da corrente, a pesquisa
nao pode ser vista simplesmente como o trabalho de
descoberta que precede a inovacao.

Tecnologia pode ser definida como o conjunto
de conhecimentos, cientificos e empiricos, utilizados
ne concepcao, producao e distribuicao de produtos
e/ou services (ALVIM, 1998; DEMANTOVANETO; LONGO,
2001 ;SBRAGIA, 1989).

Barreto (1992, p. 13) ressalta que tecnologia
"[...] nao e a maquina ou o processo de producao com
suasplantas, manueis, instrucoeseespecificacoes, mas
sim, os conhecimentos que gerarem a maquina, o
processo, a planta industrial e que permitem sua
absorcao, adaptacao, transferencia e difusao", ou
seja, nao e a tecnica, e sim os conhecimentos
necessaries a geracao da tecnica.

0 ultimo elo da cadeia e o desenvolvimento.
Toda a sequencia tecnologica visa um unico fim: o

1 De acordo com a Second Annual Report of the National Science Foundation Fiscal Year 1952, citada por Stokes (2005, p. 28).
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desenvolvimento, forca motriz da competitividade,
Barreto (1992, p.13) entende que o desenvolvimento
"compreende o uso sistematico de conhecirnentos
cientificos ou nao, em geral provenientes da propria
pesquisa, visando a producao de novos material's,
produtos, equipamentos e processes". Para
Schumpeter (2002), em artigo escrito em 1932,
desenvolvimento pode ser definido como a transicao de
urn modelo de sistema economico para outro modelo,
sendo que o caminho dessa transicao nao pode ser
decompos to em passos i n f i n i t es ima ls , o
desenvolvimento so acontece com capacitacao
tecnoiogica. E necessario que o setor produtivo a
possua para que possa se instalar a inovacao.

Inovacao e a capacidade de conceber e
incorporar conhecimentos para dar respostas criativas
aos problemas (FINQUELIEViCH, 2005). Ja a Lei n°
10.973 (Lei da Inovacao, 2004) reza que inovacao e a
"introducao de novidade ou aperfeicoamento no
ambiente produtivo ou social que resulte em novos
produtos, processos ou services", focando no ambiente
produtivo para visar a autonomia tecnologica e ao
desenvolvimento industrial do Brasil. Alias, a mesma lei
diferencia inovacao de invencao, apesar de nao usar o
termo invencao. Para a referida lei, criacao e a
invencao, modelo de utilidade, desenho industrial,
programa de computador, topografia de circuito
integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente
derivada e qualquer outro desenvolvimento
tecnologico que acarrete ou possa acarretar o
surgimento de novo produto, processo ou
aperfeicoamento incremental, obtida por um ou mais
criadores.

Schumpeter, considerado o pai da inovacao,
categorizava como a "introducao de um novo produto
ou um novo metodo de producao; a abertura de um
novo mercado; a descoberta ou conquista de uma nova
fonte de materia-prima ou a introducao de uma nova
estrutura de mercado" (apud BERNARDES; ALMEIDA,
1999, p.89). 0 que se observa e que existem duas
ramificacoes; area mercadologica - foco do usuario - e
area produtiva - novidades nos processos, produtos e
services.

0 conhecimento e socialmente moldado,
possuindo nao apenas uma dimensao temporal/his-
torica, mas tambem espacial/territorial. Ainda que se
possa fazer referenda a um conceito generico de
conhecimento, os conhecimentos sao especificos e
diferenciados. Em um mesmo contexto economico e
sociocultural, o conhecimento diferencia-se segundo
areas e comunidades de especialistas, segmentos e
agentes economicos, segmentos e grupos sociais,
empresas e organizacoes, constelacoes regionais e
redes sociais e produtivas (FORAY, 2000; ALBAGLI;
MACIEL, 2003).

A capacidade de gerar, de adaptar/recontex-
tualizar e de aplicar conhecimentos, de acordo com as
necessidades e especificidades de cada organizacao,

pais e localidade, e, portanto, central. Desse modo, tao
importante quanto a capacidade de produzir novo
conhecimento e a capacidade de processar e recriar
conhecimento, por meio de processos de aprendizado;
e, mais ainda, a capacidade de converter esse
conhecimento em acao, ou, mais especificarnente, em
inovacao. Isso e particularmente relevante no caso de
paises em desenvolvimento. Importa sobretudo
compreender e conhecer "os mecanismos endogenos de
criacao de 'competencias' e de transformacao de
conhecimentos genericos em especificos" (YOGUEL,
1998,p.4).

0 aprendizado, por sua vez, nao se limita a ter
acesso a informacoes; consiste na aquisicao e
construcao de diferentes tipos de conhecimentos,
competencias e habilidades. A informacao serve
fundamentalmente a circuLacao ou ao transporte de
conhecimentos (LATOUR, 1987), mas nao necessa-
riarnente gera conhecimento; nao e, por si so, capaz de
alterar estruturas cognitivas. 0 aprendizado deve ser
pensado como relacao social, corno um processo em que
"as pessoas nao so sao participantes ativos na pratica de
uma comunidade, mas tambem desenvolvem suas
propnas identidades em retacao aqueia comunidade"
(HILDRETH; KIMBLE, 2002, p. 23).

Esse debate reflete tambem a afirmacao de um
conceito mais abrangente de inovacao para alem da
inovacao tecnologica. Nesse, valoriza-se nao apenas o
conhecimento formalizado e dito avancado
(conhecimento cientifico-tecnologico), mas tambem o
conhecimento nao-formalizado, construido nas
pra t i cas economicas e sociocul tura is - os
conhecimentos de individuos, em seus papeis de
trabalhadores, consumidores e cidadaos, de
organizacoes publicas e privadas, de populacoes,
comunidades e povos tradicionais, entre outros grupos
e segmentos. Em contrapartida, boa parte do proprio
conhecimento cientifico tambem e tacita, assim como o
dito conhecimento pratico pode ser, em parte,
codificado.

Cada local ou regiao dispoe assim de diferentes
combinacoes de caracteristicas e bens coletivos -
fisicos, sociais, economicos, culturais, politicos,
institucionais - que influenciam sua capacidade de
produzir conhecimento, de aprender e de inovar. E, no
sistema de relacoes que configuram o ambiente local, a
dimensao cognitiva dos atores - expressa em sua
capacidade de tomar decisoes estrategicas e ern seu
potencial de aprendizado e inovacao - e determinante
de sua capacidade de capitanear os processos de
crescimento e mudanca, ou seja, de desenvolvimento
local.

Nessas interacoes locais, desenvolve-se um
conhecimento coletivo, o qual e diferenciado e
desigualmente distribuido, podendo ou nao constituir
importante fonte de dinamismo para aquele ambiente.
Esse conhecimento coletivo nao corresponde
simplesmente a soma de conhecimentos de individuos e

1 . ^XJ^UUUK/1"'
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organizacoes, pois resulta das sinergias geradas a partir
dos varies tipos de interacao; e altera-se inclusive na
sua intersecao com a circulacao globalizada de
inforrnacao e conhecimento.

As chamadas aglomeracoes produtivas,
cientificas, tecnologicas e/ou inovativas, tais como
distritos industriais, clusters, milieux inovadores,
arranjos produtivos locais, entre outras, (CASSIOLATO;
LASTRES, 1999), sao consideradas atnbientes propicios
a interacoes, a troca de conhecimentos e ao
aprendizado, por meios diversos, tais como a
mobilidade local de trabalhadores; redes formais e
informais; existencia de uma base social e cultural
comum que da o sentido de identidade e de
pertencimento.

A construcao de novos formatos organizacionais
e a enfase em atividades de parceria, prestacao de
services, intercarnbios e convenios envolvendo
empresas, governos, universidades, incubadoras e
centres de pesquisa em regras multiplas e variaveis
passam a constituir a pre-condicao para qualquer
inovacao. A critica aos padroes lineares e simplistas de
inovacao, que enfocavam as relacoes estritas entre
mercado e industria, permitiu a construcao de uma
agenda de pesquisa centrada na difusao de informacoes
e conhecimento e novas variaveis de analise (NICOLAS;
MYTELKA, 1994).

Portanto, ocorre uma abrangencia cada vez
maior do conceito de inovacao, que passa a incorporar
bens intangi'veis em adicao as variaveis economicas
presentes nas discussoes anteriores. A producao e
circulacao de conhecimento, tacito ou codificado,
passa a ser considerada um elemento essencial para a
efetivacao das praticas de inovacao tecnologica. A
passagem de formas de conhecimento, em atuacao
pubtica ou privada, redefine o sentido da inovacao, de
modo que a capacidade de gerar, de adaptar/re-
contextualizar e de aplicar conhecimentos, de acordo
com as necessidades de cada organizacao, pais e
localidade, e, portanto, central. Desse modo, "tao
importante quanto a capacidade de produzir novo
conhecimento e a capacidade de processar e recriar
conhecimento, por rneio de processos de aprendizado;
e, mais ainda, a capacidade de converter esse
conhecimento em acao, ou, mais especificamente, em
inovacao [...]" (ALBAGLI; MAC!EL, 2004, p. 10).

0 contexto de cornunicacao entre os agentes
participantes da pratica inovativa torna-se assim o
pressuposto para que ocorra um compartilhamento de
codigos e iniciativas e, desse modo, o fluxo de ideias e
praticas cooperatives.

De acordo com essa corrente de pensamento, a
inovacao depende menos de investimento intensivo de
capital e inventividade tecnica, e mais da criacao de
redes de circulacao de inforrnacao e conhecimento. A
problematica da inovacao torna-se menos tecnologica e
mais pedagogica, adquire um sentido economico
(distributive) e social (coesao) que transcende os

ditames operacionais e funcionais dos objetos tecnicos.
Segundo Lemos (2000, p. 170), "[...] com o potencial
oferecido pelos novos meios tecnicos disponibilizados
com as tecnologias de inforrnacao, intensifica-se a
geracao e absorcao de conhecimento e as
possibilidades de implementacao das inovacoes". As
exigencias de especializacao ao longo da cadeia de
producao se tornam cada vez maiores. As novas
tecnologias acarretam, assim, tanto os meios para a
cooperacao, coma a necessidade de criacao de mais
intensivas e variadas formas de interacao e
aprendizado intensivo.

Assim, os arranjos organizacionais e os formatos
interativos entre agentes cientificos e economicos
tomam o centre do debate inovativo. 0 conteudo
especifico de uma deterrninada tecnologia nao e tao
relevante quanto o arcabouco gerencial e o sistema
cooperative criado em seu entorno. Ainda segundo a
autora, "Indica-se uma tendencia crescente de
constituicao de formatos organizacionais especificos
entre diferentes tipos de agentes sociais e economicos,
em ambientes propicios para a geracao de inovacoes,
e n v o l v e n d o desde e t a p a s de pesqu isa e
desenvolvimento e producao, ate a comercializacao"
(LEMOS, 2002, p. 170). Tais formas de interacao vem
interligando as diversas unidades de uma empresa, bem
como articulam diferentes empresas e outros agentes
visando, assim, promover uma fertilizacao cruzada de
ideias, responder e se adequar as rapidas alteracoes,
com a promocao de rnudancas e aperfeicoarnentos nas
estruturas de pesquisa, producao e comercializacao.

A pratica da gestao e compartilhamento do
conhecimento e dos bens intangi'veis constitui o meio e
o fim da atividade dos inovadores. Faz-se necessario
expandir o conceito de inovacao de forma a incluir as
condicoes colet ivas para a qualifi cacao de
profissionais, aperfeicoamento de parcerias e agilidade
corporativafMACIEL, 2002; GIBBONS eta/., 1994).

Para a inovacao se fortalecer como pratica
tecnologica, ela precisa apresentar sua positividade,
seu potencial de articulacao entre as maquinas e as
instituicoes sociais. E, nesse sentido, a indeterminacao
e inseguranca garantem a originalidade e o sucesso dos
procedimentos inovativos. Nao pode haver urna
inovacao totalmente segura e predeterminada, a
incerteza e o imponderavel sao constitutivos da
atividade tecnologica (STIEGLER, 1998). E fundamental
assinalar que essa indeterminacao e imponderabilidade
do processo inovativo devem ser encontradas
exatamente na constituicao rnesma dos objetos
tecnicos e nao em um processo abstrato de aprendizado
social,

Nesse sentido, entao, quando se pensa em
Gestao do Conhecimento, ha uma superposicao na
direcao das analises "micro" (individuos e grupos),
"meso" (organizacao) e "macro" (ambiente).
Reconhece-se, assim, que o aprendizado e a criacao
individual incluem a capacidade de combiner
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diferentes inputs e perspectivas, que o aprendizado
organizational demanda uma visao sistemica do
ambiente e a confrontacao de modelos mentais
distintos e, finalmente, que o processo de inovacao
requer, crescentemente, a combinacao de diferentes
habilidades, conhecimentos e tecnologias de campos
distintos do conhecimento e mesmo de diferentes
setores economicos e sociais.

3. INOVACAO: ENTRE 0 ECONOMICO E O SOCIAL

A disciplina economica foi a que, 5em duvida,
deu o maior impulse a construcao da agenda da
inovacao. As elaboracoes de Joseph Schumpeter, no
ini'cio do seculo XX, tiverarn um impacto consideravel
no debate sobre transformacoes tecnologicas e
desenvolvimento economico. Segundo ele, as novas
combinacoes de produtos e processes produtivos de
uma empresa repercutem diretamente em seu
desempenho f i nance iro. 0 comportarnentc
empreendedor, com a introducao e ampliacao de
inovacoes tecnologicas e organizacionais nas
empresas, constituiu um fator essencial para as
transformacoes na esfera economica e seu
desenvolvimento no longo prazo (SCHUMPETER, 1982}.

De grande destaque, nas ultimas decadas, a
perspectiva schumpeteriana de analise levou a
formulacao de diversos modelos de inovacao e
projecoes macroeconomicas. 0 cruzamento de
informacoes sobre patenteamento de produtos e
investimentos piiblicos e privados na area tecnologica
permitiu a elaboracao de formulas e modelos para se
avaliar os efeitos do mercado sobre as praticas de
inovacao, a celebre problematica da inducao pela
demanda (FLICHY, 1995).

0 termo inovacao foi cunhado no ambito da
OCDE nos anos 70 com vistas a promover uma interacao
mais efetiva entre o setor produtivo e as areas de
Pesquisa e Desenvolvimento (PEtD). Isso ocorreu no
momenta em que a abertura de mercados e o aumento
da competitividade internacional incitaram empresas e
governos a estabelecerem sinergias envolvendo
pesquisa tecnologica e poh'tica industrial para a
manutencao das taxas de crescimento economico.
Christopher Freeman defende que o processo inovativo
deve propiciar as condicoes para que empresa e
governo estabelecam intercambios de recursos e
informacoes para efetivar um bom desempenho na
economia internacional frente as oscilacoes de
mercado e ameacas da concorrencia (FREEMAN, 1992;
1982). A pesquisa vem reiterando seu carater de
adjuvants da inovacao tecnologica, ja que ela da
origem ao nascimento de uma tecnologia.

Diferentes perspectives de analise foram
construfdas para se lidar com a questao da inovacao.
Uma das prirneiras vertentes da pesquisa sobre
inovacao foi a teoria da helice tripla, que se propunha a
entender os processes inovadores a partir da
conjugacao de t res segmentos: empresas,

universidades e o Estado. 0 encontro entre
pesquisadores, formuladores de politicas e empresarios
garantiria o desenvolvimento de empreendimentos
cruzados de atividade cientifica e tecnologica.

0 que parece ser consenso e que inovacao e a
insercao de um novo produto, service ou processo no
mercado, independente da insercao de tecnologia. Kim
e Nelson (2005, p.16) argumentam que a inovacao e
uma "atividade precursora, originalmente enraizada
nas competencies internas da empresa, para
desenvolver e introduzir um novo produto no mercado
pela prirneira vez". E uma realizacao original de
natureza economica, um termo que ainda esta em
transicao para a consolidacao.

0 grande problema enfrentado pelas analises
baseadas na perspectiva tradicional da helice tripla e
que elas atendiam geralmente a inovacoes pontuais e
especificas. Dava-se, dessa forma, uma grande enfase
aos produtos gerados pela atividade tecnologica, aos
setores produtivos (clusters) e sua capacidade de
entrada no mercado, independentemente dos formatos
institucionais subjacentes a cada processo de inovacao
e os impactos sociais decorrentes (MACIEL, 2001).

A partir dos anos 80, os economistas passaram a
mudar o enfoque de analise. Os produtos especificos a
serem desenvolvidos e os efeitos da oferta de recursos e
da demanda de trabalho na inducao a inovacao deixam
dc representar o centre das atencoes da pratica
inovativa. Com a globalizacao da economia e a
flexibilizacao dos formatos organizacionais envolvendo
empresas, agendas estatais e centres de pesquisa, a
formacao e desenvolvimento de redes e os sistemas
nacionais de inovacao passarn a ser temas centrais para
os pesquisadores (FREEMAN, 1992; CASSIOLATO;
LASTRES.2000).

Outro tema saliente sobre a questao da inovacao
consiste na referenda recorrente a problematica do
desenvolvimento. A partir do vies schumpeteriano, os
teoricos do crescimento reduziram a questao da
inovacao a gastos com P&D e capital humane a busca de
modos de projetar e produzir bens, a partir da
referenda dos proprios agentes produtivos, o que
man tern a enfase na pesquisa industrial e no
comportamento empresarial como lideranca na pratica
inovativa (MOWERY; ROSENBERG, 2005), A perspectiva
incremental dessas abordagens trata o processo de
avanco tecnologico como algo dado e incontestavel,
para o qual governos, institutes de pesquisa e empresas
devem confluir (NICOLAS; MYTELKA, 1994, p. 7).

A partir dos anos 80, os cientistas sociais tern
debatido os problemas da visao economica sobre o
processo inovativo e uma das questoes centrais repousa
nas relacoes que se estabelecem entre desenvol-
vimento e inovacao. Toda inovacao implica necessa-
riamente desenvolvimento? Ou inversamente; a
concepcao vigente de desenvolvimento economico e
social pode servir de parametro para se avaliar
processes inovadores? Essas sao perguntas que, de
diferentes formas, tern instigado os cientistas sociais e
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filosofos interessados na problematica da inovacao
tecnologica.

Urn primeiro problema que se coloca na relacao
entre inovacao e desenvolvimento e que este ultimo se
ancora em urn postulado ontologico, o qual se torna
essential e normative para as sociedades modernas. A
ideologia desenvolvimentista que vigorou no ideario
economico e politico do Pos-Guerra possibilitou a
normatizacao da pratica social em torno de preceitos
comocrescimento, avancoou modernizacao.

0 problema do desenvolvimento, apesar de
apresentar diversos limites e contratendencias,
adquire urn estatuto de existencia que se torna
inquestionavel. E possivel discutir as variaveis do
crescimento economico e os fatores estruturais de
estagnacao e recessao atraves de modelos e escatas,
mas a ocorrencia propria do desenvoLvimento,
enquanto forma cumulativa, linear e continue de
desempenho produtivo, e indiscutivel dentro da
tradicao economica e sociologica das ultimas decadas
(NICOLAS; MYTELKA, 1994).

Ao se adentrar na perspectiva da inovacao
tecnologica, essa ontologia nao existe, ou se manifesta
de formas diferentes. Diferentemente da logica da
invencao, a inovacao nao se baseia na busca de novas
propriedades tecnicas ou novos produtos. Sua enfase
recai sobre a compatibilizacao entre o avanco
tecnologico e as instituicoes sociais existentes, ou
entre o sistema tecnico e os outros sistemas sociais.

Desse modo, a s s i s t e - s e , no mundo
contemporaneo, a uma modificacao decisive entre
progresso cientifico, invencao e inovacao. 0 advento da
Revolucao Industrial estabeleceu a relacao de
continuidade envolvendo: progresso cientifico -
invencao - inovacao, de modo que o processo inovativo
representa o final de uma cadeia, em que a pratica
tecnologica se articula com os outros sistemas sociais,
provocando resistencias e re-significando as diferentes
instituicoes.

A inovacao se constitui entao em uma arena de
relacoes imprevisiveis, um encontro de racionalidades
diversas que adquirem umaconformacao circunstancial
a partir da troca de experiencias entre setores
produtivos, consumidores, gestores publicos,
universidades e experts, entre outros. Ou seja, nao
existem principios evolutivos que determinem
aprioristicamente os rurnos do processo inovativo.

0 termo inovacao substitui muitas vezes o termo
inovacao tecnologica, o que nos parece improprio.
Encontram-se na literatura conceitos semelhantes aos
dois termos. E necessaho explicar que a palavra
tecnologica nao e apenas um qualificador para o termo
inovacao. Acredita-se que inovacao tecnologica seja a
inovacao com insercao de tecnologia. A introducao do
adjetivo qualificador - tecnologica - e o caminho para a
precisao crescente, pois o deslocamento generico gera
a imprecisao. A definicao parcial compromete a
compreensao.

A incidencia da inovacao tecnologica pode
acontecer de duas formas: a inovacao tecnologica de
produto e a inovacao de processo tecnologico. A OECD
(2004, p. 21) conceitua inovacao tecnologica de
produto como a "implantacao/comercializacao de um
produto com caracter ist icas de desempenho
aprimoradas de rnodo a fornecer ao consumidor
services novos ou aprimorados". A inovacao de processo
tecnologico e a "implantacao/adocao de metodos de
p r o d u c a o ou c o m e r c i a l i z a c a o n o v o s ou
significativamente melhorados. Ela pode envolver
mudancas de equipamentos, recursos humanos,
metodos de trabalho ou uma combinacao destes"
(OECD, 2004, p. 21).

4. DIMENSAOSOCIOINSTITUCIONAL
As caracteristicas sociais e politicas locais

constituem entao aspecto central para a arnpliacao da
capacidade inovadora. Adifusao e o compartilhamento
de informacoes e conhecitnentos requerem que os
atores estejam conectados, que haja canais ou
mecanisrnos de comunicacao que propiciem os varies
f luxos de conhecimento e o aprendizado interativo.

Estudos mostram evidencias da existencia de
uma correlacao entre a presence de relacoes
cooperatives, a diversidade de mecanisrnos de
comunicacao entre agentes diferenciados e o
desempenho inovador das empresas (PATRUCCO, 2003).
Demonstra-se que (1) organizacoes e agentes que
cooperam introduzem maior niirnero de inovacoes do
que os que nao cooperam e que (2) o grau de inovacao
aumentacoma variedadedeparceiroscomunicando-se
ecooperandoem rede.

A pluralidade de agentes contribui para que
sejam geradas essas varias oportunidades de
comunicacao. Do mesmo modo, a pluralidade de
distintas, mas complementares, relacoes cooperatives
- rnais do que a concentracao em um tipo dominante de
interacao - e uma das principais fontes de inovacao.

Supoem-se, ainda, um contexto social de
comunicacao e a existencia de codigos compartilhados
e reconhecidos pelos sujeitos da comunicacao. Estes se
inserem em condicoes explicitas {envolvendo simbolos
e sinais) e tacitas (sua trajetoria individual, o contexto
cultural), seu capital simbolico e cultural (BOURDIEU,
1989), suas competencies lingiiisticas {capacidade de
compreender os termos da linguagem) e enciclopedicas
(conhecimento em relacao ao conteudo da mensagern)
(SFEZ, 1996). ConformeassinaladoporSfez (1996, p.5),
"o saber sobre o qual a comunicacao das informacoes
vai incidir ja existe e serve para interpreta-la". Mas
este saber e, naturalmente, formado por mensagens
anteriores, geradas por uma aprendizagem social e
vindas de uma heranca cultural irrigada pelas
experiencias pessoais.

Ganha importancia assim compreender e
promover as condicoes que propiciem a configuracao
de um sistema de comunicacao multiple, favorecendo a
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interagao e a cooperacao local, bem como a difusao e o
intercambio de diferentes tipos de informacoes,
conhecimentos e inovacoes.

5. UNIVERSIDADE E INOVACAO

A universidade tern sido uma das instituicoes
mais duradouras da historia da Hurnanidade. Deve isso
em grande parte a sua grande capacidade de adaptacao
e de mudanca ao longo da historia dos ultimos milenios.
Ela nasceu a sombra das catedrais e com a preocupacao
inicial quanto a formacao intelectual de uma elite
letrada, portanto, muito Ligada ao ensino, a pratica
docente e fechada em suas paredes e muros.

Com uma capacidade de adaptar-se e
transformar-se, a Universidade foi se transformando ao
longo dos seculos e incorporando, por urn lado, a
pesquisa e a extensao, que Ihe deram, no final do
seculo passado, uma estrutura mais equilibrada, mas,
por outro (ado, descortinaram urn mundo de
oportunidades e interacoes, que nem sempre foratn
creditadas a ela. Dessa forma, no limiardo seculo XXI,
ela ganhou ares de agente de transformacao local e
regional, agregado ao seu apelo universalista.

Cada vez mais, criam-se as condicoes de
superacao dos seus muros e barreiras que, alias, foram
aceleradas pelas transformacoes tecnologicas,
ideologicas e doutrinarias desse inicio de rnilenio.
Hoje, existe um grande movimento mundiat, o qual
preve que as Universidades cada vez mais respondam
por suas comunidades e desempenhem um papel
inovadorsobre as suas comunidadese seus piiblicos.

Atualmente, busca-se manter a universalidade,
mas agir sobre suas comunidades, levando a
Universidade a desempenhar, cada vez mais, um papel
de formacao, disseminacao, criacao e inovacao,
acorn pa nhando as mudancas incrementadas pela nova
sociedade que surge, denominada por alguns como
SociedadedoConhecirnento.

De qualquer forma, e preciso compreender que
vivemos hoje uma nova era, um novo paradigma social
marcado pelo acelerado ritmo da globalizacao
econornica e cultural. Vivemos tambem o acelerar dos
paradigmas tecnologicos, basta olhar algumas areas do
conhecimento e perceber. Por exernplo, no campo da
eletronica, passamos das valvulas para os transistores,
aos circuitos integrados. Disso, da eletronica para a
informatica e as nanotecnologias.

Do ponto de vista social, tambem vivenciamos
um acelerar dos paradigmas sociais. Basta ver, do ponto
de vista historico e temporal, quanto e quao rapido
avancamos desde as primeiras civilizacoes e a invencao
da escrita a alguns milhares de anos, passando pelo
mundo classico greco-romano, pelas Cidades Estado,
pela explosao criativa e inovadora do Renascimento,
com a introducao, no Ocidente, da Imprensa e a
fantastica multiplicacao das ideias e do conhecimento.
Da mesma forma e com velocidade maior ainda,
entramos no lluminismo e na Sociedade Industrial,

revotucionando nosso modo de producao, acelerando a
destruicao da natureza e alterando, de forma nunca
antes vista, as relacoes de trabalho do Estado e da vida
publicaeprivada.

Agora, e perceptivel a transformacao de areas
da nossa civilizacao em um novo paradigma de atitude.
Essa nova sociedade, onde o conhecimento ganha uma
forca propulsora, comparada a energia ou as materias-
primas da sociedade industrial, e o novo desafio que
apresenta a inovacao como ponta de tanca dessa
transformacao.

Inicialmente, a grande maioria das pessoas nao
esta preparada para as mudancas, especialmente as
paradigmaticas. Isso se agrava, se essas alteracoes
comecam a ocorrer em intervalos de tempo cada vez
menores e com mais profundidade. Tornam-se piores
ainda, se vem acompanhadas de profundas
transformacoes tecnologicas e da comunicacao. Esses
elementos agravam a percepcao sobre a crise e
mudant;a dos paradigmas e tocam o ponto de equilibrio
e conforto das pessoas.

Num exercicio historico, podemos classificar as
mudancas paradigmaticas de duas formas. A primeira
seria a mudanca gradual do paradigma. Comoexemplo,
tornemos a Idade Media, onde temos os monges
copistas. Esses artesaos levavam meses, talvez anos,
copiando manuscritos e livros, ilustrando-os e
difundindo, atraves de mosteiros, igrejas e outras
estruturas religiosas, os ensinamentos da religiao
Catolica.

Essa pratica copista sofreu, no Renascimento,
um duro golpe, na verdade fatal para o seu trabalho,
com o surgimento da imprensa. No momento em que
Gutenberg difunde pela Europa a imprensa e multiplica
a velocidade de irnpressao e distribuicao dos textos,
abre tambem a possibilidade de introducao de outros
textos, diferentes daqueles cuja producao monastica
vinhareproduzindo.

Ja o salto paradigmatico nao se observaria no
tempo e espaco da passagern da idade Media para o
Renascimento. Poderia ser observado quando olhamos a
passagern da Idade Media e dos monges copistas para a
editoracao eletronica e a publicacao no ciberespaco da
internet.

Independentemente de mudanca ou salto
paradigmatico, devemos observar que os problemas
trazidos por um novo paradigma so tern solucao no
ambito do novo paradigma. Alem disso, em um novo
paradigma e urgente, questionar conceitos e
instruments herdados do paradigma superado.

Em uma brincadeira paradigmatica e com
conceitos atuais, podernosdemonstrarisso. Paratanto,
precisamos responder se sera possivel, por exemplo,
com a instala<;ao de um "programa" de copia com
qualidade total garantir o pleno emprego aos copistas
ou a rnanutencao do trabalho manual e individualizado
em uma sociedade que tern na imprensa ou na
editoracao eletronica seu paradigma.
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A resposta certarnente sera nao. Claro que
podemos dizer que, em alguns nichos de mercado,
muito restrito pode haver espacos para os copistas, as
Huminuras etc. Mas corno modo de producao,
certarnente, nao.

De toda a sorte, devemos estar atentos e
perceber que as mudancas existem e elas acontecem,
queiramos ou nao. Estao funcionando bern perto de nos,
que as vezes nao as percebemos, mas, corno disse
Galileu Galilei, "que se move se move". Assim sendo,
temos que mirar os balizadores desse movimento, os
quais sao os conceitos e instrumentos inovadores e
revolucionarios, que sao essenciais para veneer os
desafios de um novo paradigma dentro de urn novo que
vaiseinstalando.

Um novo paradigma produz entes proprios que
so podem ser compreendidos no ambito do novo
paradigma. A mudanca do paradigma pode se tornar
impossivel para nos, se continuarmos a pensar nos
padroes do paradigma que esta superado ou sendo
superado.

Nesse sentido, o papel da universidade na
sociedade do conhecimento e tambem o de fazer essa
passagem, mas, em primeiro lugar, pensar os novos
paradigmas, as Utopias, como se colocava alguns anos
atras.

Nessa nova relacao entre o tempo, a civilizacao,
a Universidade e o conhecimento, a inovacao pode se
tornar uma importante ferramenta na mudanca
paradigmatica? Ja em 1912 Schumpeter interpretava,
mesmo com uma restricao conceitual e ideologica, que
a inovacao teria um lugar de destaque na teoria de
desenvolvimento economico do capitalismo.

Esse pensador interpretava a inovacao como
sendo a introducao de elementos novos. Assim, pensou
em diversas maneiras de ela se manifestar. A primeira,
atraves da introducao de um novo bem ou qualidade do
bem. Aseguinte, com a introducao de um novo metodo
de producao; posteriormente, com a abertura de um
novo mercado ou a possibilidade de uma nova fonte de
materias-primas e, finalmente, com uma nova
organizacao.

Tambem a inovacao nem sempre foi vista da
mesma forma ao longo da historia. Desde o
Renascimento, um dos grandes moment os da
humanidade, em termos de inovacao e explosao do
conhecimento, observamos o evoluir do conceito e de
sua percepcao. Para ficar somente no seculo XX,
podem-se considerar quatro grandes mementos de
evolucao do modelo de inovacao.

No periodo entre as decadas de 1950/60, a
inovacao foi identificada muito mais nas novas
tecnologias e percebida como consequencia linear da
tecnologia. Dentro desse padrao de comportamento e
percepcao, quanto mais investimento em P&D nas
empresas, mais inovacao.

Com o inicio dos anos 60, houve uma maior
importancia as demandas de mercado, que sao a fonte
de ideias de P&D para gerar inovacao, ainda num
mundo que vivia a corrida espaciat e nuclear e a divisao
ideologica do planeta.

Nos anos 70, vimos o surgimento de um rnodelo
interativo, equilibrado entre tecnologia e mercado,
mas ainda muito marcado pelas percepcoes anteriores.
Entretanto, ao final do seculo XX, a inovacao comeca a
despontar, ainda fortemente tecnologica, mas ja
podendo ser vista em um sistema integrado com acao
conjunta e cooperada com diversos atores: empresas,
fornecedores, instituicdes publicas e privadas.

Podemos ate t ratar de Inovacao ou
Conhecimento, ao inves de somente tecnologia e
inovacao, como comurnente e tratado em varios
espacos das universidades e empresas.

Para nos, aqui na FEEVALE, a tecnologia e uma
importante ferramenta e a inovacao nao acontece
somente em areas tecnologicas, pode acontecer
tambem em areas sociais, por exemplo.

Hoje as organizacoes e as pessoas vivem os
espacos da competicao "nao-tradicional", onde se
igualar ao concorrente nao garante nenhum sucesso ou
sobrevivencia. 0 future esta reservado a quem domina
a criacao e as oportunidades. E a posse do novo e da
inovacao que vai fazer a diferenca. Isso vale para
empresas, entidades e pessoas.

Ainda sobre a inovacao, podemos tornar mais
clara a percepcao atraves da analise de suas dimensoes,
aplicando a metodologia de Edward de Bono (1999)'.
Essa metodologia aplicada ao setor empresarial, de
modo generico, procura avaliar, atraves de seis
dimensoes, o processo de geracao de ideias nas
empresas, apontando as que melhor transformam
criatividade em resultados, sejam eles de processes ou
produtos,

A primeira dimensao e a Estrutura e Cultura
Organizacional. Ela procura analisar as estruturas e
recursos que as organizacoes disponibilizam para a
inovacao e como essa prepara os colaboradores para
perceber e sugerir inovacdes.

A segunda dimensao e a das Acoes: foco do
esforco da inovacao. Nessa dimensao, a metodologia

" Edward de Bono e um dos maiores espedaiistas rnundiais em Criatividade e Inovagao. Radicado nos EUA, um dos maiores seguidores
do chamado "pensamento paralelo" e "pensamento lateral", que se configuram em praticas para encaminhar solucoes criativas
atraves de paradigmas novos, nao usualmente utilizados. Especialista, tem suas ideias e metodologias representadas no Brasil pela
Empresa Edusys. Ela, em parceriacom a RevistaAmanha, desenvolveu, em 2006, a primeira tentative de medir, ern forma de ranking,
a inovacao nas empresas. Essa metodologia analisa o processo de geracao de ideias nas empresas e aponta as que melhor transformam
criatividade em resultado,
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preve avaliar as iniciativas para aprimorar seus
proprios produtos e processes.

A terceira dimensao eo Processode Geracaode
Criatividade e Desenvolvimento Inicial da Inovacao.
Aqui se procura medir o tratarnento dado as sugestoes
de inovacao e o fluxo das ideias nas empresas.

A quanta dimensao analisa o Tratamento e a
Orientacao a Inovacao, procurando pela habiiidade
interna para processar sugestoes de melhorias e
perceber as oportunidades de inovacao.

Aquinta dimensao e a Atitude. Nela ve-se como
e percebido o tema da inovacao e o processo que adota
para a conscientizacao de seus cotaboradores.
Finalmente, a sexta dimensao e o Resultado da
Inovacao. Aqui se procura evidenciar a capacidade de
transformar ideias e sugestoes em resultados
concretos.

De todo rnodo, as organizacoes encontram-se
ern diferentes estagios de desenvolvimento e
envolvimento com a inovacao. Essa metodotogia
potencializa muito mais o processo e o estruturante do
que os resultados em si. Prima, pois, pela organizacao e
difusao de uma cultura inovativa, de certo modo de
medio prazo e com uma construcao mais coletiva e
ligada ao planejamento institucional.

Alguns autores falam que rnelhoria e inovacao
sao processos distintos. Sendo que melhoria e
incremental e parte de um processo existente, sendo
mais cultural e dentro dos padroes e paradigmas
existentes. Para esses autores que diferenciarn
melhoria de inovacao, essa seria radical, surgindo
corno um novo processo e fruto de uma mudanca
cultural eestruturaL

Outros autores ainda, mais ligados a producao,
engenharia e administracao, colocam que a inovacao
somente e possivel dentro de setores produtivos,
excluindo, por exemplo, universidades e centres de
pesquisa, por esses terem dificuldade de operar a
passagem doteoricoaopratico, ouseja, implementaro
conhecimento de forma pragmatica.

Tentando compreender melhor os processos e as
acoes, podemos fazer uso da metodologia TRIZ5 e ver a
construcao de urn modelo inovador ern etapas e com
diversos graus de distincao e profundidade. Essa
metodoEogia permite, por exemplo, observar os varies
movimentos da cultura inovativa e perceber como ela
se instala, alem de apontar seu grau de profundidade.
Essa metodologia foi desenvolvida por Attshuller6,
pensador russo que fez seu desenvolvimento na decada
deSOdoseculoXX.

Pensada por Altshuller (1984), a TRIZ e uma
metodologia sistematica, estruturada para a inovacao e
esta voltada para a solucao inventiva de problemas. No
nosso caso, extraimos dela os m'veis de criatividade e os
padroes de evolucao. Assirn sendo, a TRIZ, no que tange
a inovacao, apresenta uma escala de cinco niveis:

1-Inovacao Trivial: e uma parte consideravel do
processo de inovacao; pode estar ligada a uma pequena
alteracao que acrescentamos ao produto ou processo,
por exemplo, economia de tempo, energia, material,
curn'cuto, atividade.

2-Melhoria: corresponde a maioria dos
processos perceptiveis de inovacao nas organizacoes e
consiste na introducao de uma significativa melhoria
que resulte na otimizacao do processo ou produto, por
exemplo, rnelhorandoo rendimentoouaper/ormance.

3-Novrdade ou atualidade: consiste em uma
novidade dentro de urn paradigma atual, por exernpLo,
os motores flex ou bicombustiveis, um curriculo
flexibilizado, um curso diferenciado dentro de uma
oportunidade de mercado, uma especializacao
diferenciada em termos de recursos humanos.

4-Novidade paradigmatica: corresponde a uma
novidade dentro de um novo paradigma e e mais rara do
que as outras formas de inovacao, respondendo por
menos de 4% das inovacoes realizadas. E mais complete
e pressupoe a quebra do paradigma atual, por exemplo,
um curso sem disciplines.

5-Descoberta cientifica: e uma revolucao, pode
originar uma patente, uma nova formula, processo ou
produto sem igual no mercado. Corresponde a 0,3% da
inovacao e somente ocorre na proporcao de 1 para
10.000tentativas.

E importante, ainda, ressaltar que existe
tambem uma resistencia aos processos inovadores. Isso
ocorre porque as pessoas, agentes desses processos,
devem e precisarn ser motivadas para novos padrdes de
comportarnento, assim como para a inovacao dentro da
organizacao. Caso isso nao ocorra, continuamos
apegados aos padroes, valores e as crencas, criando
resistendas, uma vez que as mudancas provocam a
alteracao do ponto de conforto, gerando uma sensacao
de perda e dor aos individuos.

Dessa forma, o sucesso proporcionado pela
inovacao necessita ser bem gerenciado e analisado
pelas pessoas e organizacoes, pois pode gerar
oportunidades incriveis. No rnesmo sentido, o fracasso
inesperado da inovacao deve ser analisado, visto que
pode ser o primeiro sintoma de uma grande
oportunidade.

5 TRIZ e a sigla para as palavras russas que, em portugues, significamTeoria para a Resoiui;ao de Problemas Criativos.
6 ALTSHULLER, G.S. Creativity as an Exact Science: The Theory of the solution of Inventive Problems. New York,Gordon and Breach:
1984,
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CONSIDERACOESFINA1S

Diante das consideracoes feitas neste estudo,
buscamos oferecer respostas a problematizacao do
assunto "Inovacao e Conhecimento", com o objetivo de
estabelecer analise que possibilite reflexoes valora-
tivas ecriativas para as organizacoes.

Nesse sentido, retomamos o questionamento:
mas o que e inovacao? Percebe-se, de maneira geral,
que ela deve ser entendida dentro da cultura de cada
organizacao interagindo com o ambiente.

Assim sendo, a inovacao e uma acao pragmatica
e aplicada do conhecimento na criacao e transform acao
de produtos e processos, buscando elementos de
diferenciacao e aproveitarnento, de forma incremental
ou revolucionaria dos paradigmas.

Ou ainda, inovacao e acao pragmatica e aplicada
do conhecimento no desenvolvimento e na
transformacao de produtos e processos, buscando
elementos de diferenciacao e aprimoramento com
vistas ao desenvolvimento socioeconomico.

Entretanto, um dos elementos mais dificeis de
se aferir, controtar e perceber os resultados e a
inovacao. Hern sempre ela e tangivel, perceptivet,
necessitando que tenhamos uma metodologia mais
ampla para podermos percebe-la. Assim, mesrno
trabalhando com cinco niveis de uma escala que
pressupoe de maneira generica a inovacao, de acordo
com a metodologia TRIZ, como podemos, de fato,
avaliar e, ao mesmo tempo, direcionar nosso foco e
acao inovadora na organizacao?

Alem dessas dificuldades, como fazer essa
passagem dentro de uma instituicao de ensino, onde os
publicos sao diversos, o confiito move a organizacao,
cuja investigacao e a busca do conhecimento, nem
sempre tangivel, e o nosso produto?

Uma das alternativas e cn'ar as ferramentas e as
oportunidades dentro da propria cultura institutional.
Como sugestoes, propoe-se criar um processo que
privilegie as varias dimensoes da inovacao, mas, acima
de tudo, aprofundar a busca e o desenvolvimento de
uma cultura inovadora, tornando perceptivel esse
movimento.

Nesse sentido, seria extremamente produtivo
pensar nas multiples dimensoes que a inovacao
adquire, privilegiando as capacidades de fazer com que
as ideias se transforrnem em resultados concretes. Esse
pode constituir-se num exercicio interessante,
adequado e dentro de nossa cultura organizacional,
ampliando a participacao e os resultados de um
verdadeiro tecido inovador corporativo e pessoal.
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Text Box
Fonte: Gestão e Desenvolvimento, a. 4, n. 2, p. 11-22, ago. 2007.




