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Inserir a inovação e estimular seu processo de desenvolvimento pode 

resultar não apenas na oportunidade de manter posições já 

alcançadas, como também a sobrevivência em ambientes mais 

dinâmicos. Para tanto, a gestão da inovação emerge como uma prática 

sistêmica de condução dos processos, que percorre os vários estágios 

de amadurecimento da ideia até sua materialização no mercado, 

utilizando-se de procedimentos, ferramentas e documentos 

estruturados. Dado que a literatura sobre gestão da inovação ainda é 

recente, o objetivo deste artigo é investigar o avanço do conhecimento 

científico sobre a gestão da inovação por meio de indicadores de 

produção científica, de 1970 a 2017. Dentre os resultados da pesquisa, 

destacam-se uma tendência de crescimento da produção científica, 

principalmente a partir de 2004; quanto aos tipos documentais há uma 

predominância da publicação de artigos científicos (89%); 15,4% 

desses documentos publicados são de pesquisadores norte-americanos 

e a China é o país com maior número de colaboração científica. Deste 

modo, é possível perceber uma tendência crescente acerca do tema, 

uma vez que as empresas estão cada vez mais pressionadas quanto a 

adoção de práticas que cooperem com sua sobrevivência. 
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1. Introdução 

O ambiente atual, no qual as empresas estão imersas é extremamente dinâmico e competitivo. 

Uma maneira de sobreviver consiste na tendência emergente de se trabalhar com estratégias de 

inovação. Sendo assim, um número cada vez maior de empresas, buscam desenvolver práticas 

inovadoras, utilizando informações internas, externas e também por meio da colaboração com 

outros agentes, para construir conhecimentos novos e robustos que alcancem o mercado 

(POPA; SOTO-ACOSTA; MARTINEZ-CONESA, 2017). 

A importância da inovação para a competitividade econômica é um ponto de apoio para 

economias emergentes como China, Brasil, Índia e Coréia do Sul. Desse grupo de países, a 

China está se tornando uma fonte proeminente de tecnologias, trabalhando para aumentar a 

produção científica e, também, a qualidade de suas pesquisas, sobretudo para reduzir a 

estratégia de imitação e buscar melhorias em seus índices de inovação. Em consequência, tem-

se o fortalecimento da capacidade de inovação do país (TOIVANEN, 2013).  

As empresas compreenderam que inserir inovação e ter compromisso com seu processo de 

desenvolvimento resulta não apenas na possibilidade de manter posições competitivas já 

alcançadas, como também, a sobrevivência em espaços mais turbulentos. Isso porque uma 

empresa pode alcançar e até mesmo superar um concorrente quando desenvolve a capacidade 

tecnológica para criação de novos produtos, processos ou serviços (LAWSON; SAMSON, 

2001). 

A inovação está associada ao ciclo de vida dos produtos, cada vez mais curtos, e em mercados 

globais e competitivos, no qual a disputa por clientes é acirrada (CORAL et al., 2009). 

Desenvolver novos produtos é imprescindível em um mundo em constante mudança, assim 

como, estar preparado para reagir às alterações do mercado. As empresas não competem por 

novos produtos, mas pela capacidade de desenvolver esses novos produtos (PRAHALAD; 

HAMEL, 1990). Assim, a inovação é fomentada pela habilidade de estabelecer relações, 

detectar oportunidades e aproveitá-las (TIDD, BESSANT, PAVITT, 2008). 

A implantação de novas ideias para resolução de problemas é um processo de inovação vital e 

está vinculado ao sucesso das organizações. Inovações tecnológicas não emergem 

aleatoriamente, sem planejamento ou ainda por meio de processos espontâneos. Ideias surgem, 

mas elas precisam ser materializadas e isso requer trabalho e esforço. Não é um processo que 

pode ser herdado ou comprado, precisa ser desenvolvido e associado a um processo de 

mudança.  

Assim, as ideias materializadas que consegue alcançar o mercado se tornam uma inovação. Essa 

inovação pode chegar ao mercado, mas para que esta tenha sucesso, ela precisa ser gerida. Gerir 

a inovação corresponde a construir estratégias de desenvolvimento e implementação de 



processos organizados. Quer dizer, é preciso combinar estratégia, estrutura e processos (SILVA 

et al., 2017; TITREK, 2015). 

Deste modo, para que as inovações cheguem ao mercado há um longo caminho. É preciso 

combinar o desenvolvimento de uma estratégia para inovação, a criação de uma estrutura 

adequada, a formação de equipe capacitada, recursos financeiros para alimentar todas as fases 

de desenvolvimento e um processo formal de gestão, que inclui o uso de modelos, práticas e 

ferramentas (SILVA et al, 2017). 

Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar a evolução da produção científica, trazendo um 

panorama sobre estudos que tratam a gestão da inovação, identificando os principais países 

produtores de conhecimento na temática, os tipos de documentos, bem como a colaboração 

entre países.  

As próximas seções tratarão da Inovação Tecnológica e a Gestão da Inovação, bem como o 

método de pesquisa utilizado, os resultados obtidos e por fim as considerações finais. 

 

2. A Gestão da Inovação Tecnológica: perspectivas, definições e conceitos  

 

2.1.Perspectivas da Inovação Tecnológica 

A palavra inovação tem sido utilizada de maneira indiscriminada. Isso porque inovação está 

relacionada ao ato de inovar, que corresponde a realizar algo novo. Assim, quando se considera 

ambientes que estão em constante mudança, a inovação acaba sendo utilizada sem muito 

cuidado, toda mudança passa a ser considerada uma inovação (FUCK; VILHA, 2011).  

Inovação e invenção são conceitos que se confundem ainda na sociedade. O ato de inventar 

consiste em criar um conceito novo, uma nova ideia ou uma solução, que pode também trazer 

um benefício coletivo. Por outro lado, inovar é diferente. Representa a materialização comercial 

daquela ideia, conceito ou solução, ou seja, há pessoas dispostas a adquiri-la de forma 

remunerada. 

Deste modo, a inovação, de acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 1997), corresponde à 

implementação de produto, que pode ser um bem ou um serviço, novou ou melhorado, além de 

incluir um processo produtivo, um novo método de marketing ou organizacional. Atividades 

para desenvolver inovação incluem etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, 

financeiras e comerciais para que de fato seja possível concretizar a inovação.  

Para Tidd, Bessant, Pavitt (2008) a definição de inovação está relacionada à mudança, que de 

forma semelhante, também pode ocorrer em produto, processo, posição e paradigma. A 

inovação de posição está estreitamente relacionada a mudanças ocorridas em produtos ou 

serviços introduzidos no mercado, enquanto a inovação de paradigma orienta as atividades das 



empresas, também fortemente relacionada a inovação organizacional. Os autores também 

discutem o grau de novidade envolvido, apresentando as inovações incrementais e radicais. 

As inovações radicais correspondem a grandes revoluções tecnológicas, de alto risco, com 

investimentos substancias de recursos financeiros e possibilidades de retornos consideráveis a 

longo prazo. Apresentam uma descontinuidade tanto em relação às tecnologias existentes 

quanto ao mercado, incorporam tecnologias diferenciadas daquelas até então conhecidas e 

visam atender necessidades que não poderiam ser supridas com os produtos existentes. Assim, 

inovações radicais levam a uma descontinuidade. Por outro lado, as inovações incrementais são 

menores e requerem investimentos mais moderados, e o retorno costuma ter um prazo menor 

também e com rendimentos moderados (CORAL et al., 2009; BUCHERER; EISERT; 

GASSMANN, 2012). Normalmente, a sustentação para a sobrevivência da maioria das 

empresas está em inovações incrementais.  

A inovação é um processo multiestágio em que as organizações transformam ideias em bens, 

processo ou serviços novos ou significativamente melhorados com o objetivo de conseguir se 

diferenciar no mercado (BAREGHEH; ROWLEY; SAMBROOK, 2009). Pode se dizer ainda 

que, não depende apenas da abertura de novos mercados, uma vez que, é possível desenvolver 

novas formas de atender os mercados já existentes e maduros. No entanto, produtos novos 

garantem a captura e retenção de novas fatias de mercado (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008).  

 

2.2.Gestão da Inovação: definições e conceitos 

As empresas enfrentam continuamente problemas e desafios relacionados a inovação. 

Compreendem a importância da inovação, como estratégia de sobrevivência, mas enfrentam 

entraves associados à codificação de soluções. Muitas vezes são incapazes de planejar as 

entregas provenientes dos novos desenvolvimentos ou pensar em estratégias eficazes. Deste 

modo, práticas de gestão da inovação podem representar formas de organizar as experiências 

de pesquisa e desenvolvimento, contribuindo para a melhoria do desempenho (TIDD; 

THURIAUX-ALEMAN, 2016). 

A gestão da inovação tecnológica busca planejar, organizar, coordenar, mobilizar e integrar os 

recursos, competências e atores internos, incluindo a alta direção e as áreas funcionais (tais 

como Pesquisa & Desenvolvimento, Marketing, Operações, Financeira; Recursos Humanos, 

entre outros) para que as inovações geradas estejam alinhadas a estratégia da empresa; além de 

mobilizar atores externos (clientes, fornecedores, concorrentes, instituições de pesquisa e 

instituições de fomento), com o intuito de explorar oportunidades tecnológicas e de mercado 

(TIDD; BESSANT; PAVITT, 2005; VILHA, 2013). Deste modo, as práticas de gestão da 

inovação incluem a maneira de conduzir os processos. É preciso que haja sistematização e 



periodicidade, ou seja, se tornar uma prática sistêmica. Isto pode incluir a utilização de 

documentos estruturados com procedimentos criados em nível operacional (HALES; TIDD, 

2009; QUADROS; VILHA, 2006; QUADROS, 2008). 

A gestão da inovação pode ser realizada em quatro fases, conforme Tidd, Bessant e Pavitt 

(2005). Na primeira fase – a Prospecção, consiste em monitorar o ambiente interno e externo 

para detectar sinais de mudanças potenciais que poderiam afetar o negócio. Na segunda fase, 

há a Seleção Estratégica que busca escolher dentre as opções existentes, a que melhor apresenta 

sinais tecnológicos e de mercado, baseando-se nos recursos e capacidades da empresa. Na 

terceira fase, há a Mobilização de Conhecimentos e Competências, na qual se avalia recursos e 

capacidades que a empresa já dispõe e que precisa ter, além do desafio de determinar como 

esses recursos poderiam ser utilizados de maneira estratégica. Na quarta fase, a de 

Implementação consiste em colocar em prática o projeto de inovação, advindos de vários 

estágios de desenvolvimento das ideias e do conceito até o lançamento final do produto ou 

serviço para o mercado.  

A dificuldade em sistematizar a inovação pode se tornar ainda maior quando se trabalha com 

pequenas e médias empresas, considerando suas limitações de estrutura e recursos 

(QUADROS, 2008). Essas empresas mostram maior dificuldade em  acompanhar a velocidade 

e as estratégias de inovação, apresentando as seguintes restrições: é comum a fusão do 

patrimônio pessoal e empresarial, comprometendo a avaliação de desempenho e a formulação 

de estratégias de longo prazo e investimentos em pesquisa & desenvolvimento; há um elevado 

grau de centralização na figura do empreendedor; presença de funcionários com laços 

familiares, o que dificulta a organização e muitas vezes a gestão; além da gestão informal e da 

escassez de recursos para novos investimentos (CEZARINO; CAMPOMAR, 2006). No caso 

do Brasil, essa questão se agrava, uma vez que a maioria das empresas são micro e pequenas 

empresas.  

Embora as pequenas e médias empresas apresentem um conjunto maior de dificuldades, isso 

não significa que não tenham condições ou capacidade de estruturar práticas de gestão de 

inovação. É preciso que algumas competências tecnológicas sejam desenvolvidas, podendo 

incluir o desenvolvimento de projetos colaborativos, a criação de espaços que permitam a 

discussão de possíveis mudanças, a troca de informações tecnológicas e parcerias com clientes 

e fornecedores, visando justamente intensificar as relações de permuta (VILHA, 2010). Há 

definitivamente mais obstáculos, porém, há maneiras compartilhadas de transpô-los. 

3. Estudos Bibliométricos sobre Gestão da Inovação 

Spinak (1998) definiu bibliometria como uma área de conhecimento com finalidade 

multidisciplinar, que consiste na aplicação de análise estatística e quantitativa para estudar as 

características do uso e criação de documentos. Os estudos bibliométricos identificam 



informações relevantes, como número de publicações, autores, países e periódicos. Segundo 

Quevedo-Silva et al. (2016), a bibliometria tem se popularizado entre os acadêmicos e jovens 

pesquisadores pela possibilidade de obter uma visão resumida, geral e sistemática sobre 

determinados assuntos e áreas, frente a grande quantidade de documentos científicos 

produzidos. Os resultados de um estudo bibliométrico podem auxiliar pesquisadores novos e 

experientes, apresentando o caminho para uma nova temática e as tendências dos setores de 

pesquisa.  

Em relação aos estudos na área de gestão da inovação, há algumas pesquisas que trabalharam 

a análise da produção científica em relação a essa temática, muitas vezes combinada a outros 

conceitos, utilizando bases de dados e períodos diversos. A ideia é retratar as diferenças e 

semelhanças desses estudos já publicados ao que está sendo proposto neste artigo. O estudo de 

Dienstmann et al. (2014) apresenta uma análise quantitativa dos mais destacados artigos, 

autores, periódicos e palavras-chave sobre a avaliação de desempenho na Gestão da Inovação, 

utilizando as bases: ISI Web of Knowledge, SCOPUS, EBSCO e SAGE. A diferença principal 

em relação à proposição do presente artigo está no fato da pesquisa abordar a avaliação do 

desempenho associada a pesquisas de gestão da inovação, além do uso de múltiplas bases e 

períodos distintos. 

O trabalho de Dosciatti, Bortoluzzi e Santos (2015) corresponde a verificação de como os 

estudos científicos na área de gestão da inovação estavam se desenvolvendo por meio das bases 

Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Scientific Periodicals Electronic Library 

(Speel), no período de 2010 a 2014.  A maioria dos artigos encontrados evidenciam a utilização 

de ferramentas de gestão da inovação e a importância do capital humano como única fonte de 

ideias e promoção do conhecimento. Diferenciando-se desta proposta pela aplicação de 

períodos e bases de dados distintos.  

Andrade Junior e Alves Ceranto (2013), por sua vez, realizaram um mapeamento da produção 

brasileira sobre Gestão da Tecnologia e da Inovação no período de 2001 a 2011, em periódicos 

nacionais e com Qualis Capes acima de B5, nas áreas de Administração, Economia e 

Engenharia de Produção.  

Gadza e Quandt (2010) analisaram a colaboração em produção cientifica na área de gestão da 

inovação por meio de um levantamento de coautoria dos artigos apresentados no Simpósio de 

Gestão da Inovação Tecnológica (Sigitec) no período de 1998 a 2008. Os autores não 

identificaram uma tendência clara de aumento da colaboração interinstitucional, ou ainda uma 

expansão geográfica da produção científica. Outro resultado observado foi uma baixa 

colaboração dos autores brasileiros com autores estrangeiros. Este estudo difere-se da proposta 

apresentada por este artigo pela análise de colaboração envolvendo todos os países analisados 

e não apenas o caso do Brasil. 



No trabalho de Watanuki, Plonski e Moraes (2014) foi realizada uma análise da literatura sobre 

a gestão da inovação em um ambiente global, utilizando técnicas  bibliométricas e análises 

qualitativas, por meio da ISI Web of Science. A principal diferença estava na utilização dos 

termos relacionados ao ambiente global.  

Marschner, Ávila e Sommer (2016) analisaram as características das publicações sobre Gestão 

do Conhecimento e Gestão da Inovação na base de dados ISI Web of Science, no período 1945-

2015. O trabalho de Silva  (2008), por outro lado, investigou  1047 resumos (abstracts) dos 

artigos publicados entre 1974 e 2007 na revista mais importante da área de Economia e Gestão 

de Inovação e Tecnologia (EGIT) - a Research Policy (RP). 

De maneira complementar, este estudo busca analisar como a gestão da inovação tem sido 

pesquisada utilizando a base ISI Web of Science no período de 1970 a 2017, visando identificar 

pesquisas mais recentes. Diferentemente, da maioria dos estudos, não tem por objetivo a 

comparação com  outros temas, contribuindo com a produção científica sobre o assunto, ao 

realizar o estudo sob uma nova perspectiva. .   

 

4. Materiais e Métodos 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, exploratória e descritiva. Para a pesquisa foi escolhida a 

Coleção Principal da plataforma Web of Science (WoS), que é composta por dez índices de 

informações coletadas em periódicos, livros, séries de livros, relatórios, conferências e outros 

materiais acadêmicos. 

A busca foi realizada em Março de 2018 em “Pesquisa Avançada”, utilizando o campo TS, que 

recupera informações no título, resumo e palavras-chave do documento. Utilizou-se a seguinte 

expressão de busca: TS=("Innovation* management" or "Innovat* Industr*" or “Management 

of Techn* Innovation*"). A escolha dos termos ocorreu a partir de sugestões encontradas em 

revisões sobre o assunto. Foram consideradas as seguintes bases: Science Citation Index 

Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI) e Arts & Humanities 

Citation Index (A&HCI). O período de análise foi de 1970 a 2017. 

Os principais documentos analisados foram artigos, resumos de trabalhos apresentados em 

eventos, artigos completos apresentados em eventos, revisões, materiais editoriais, cartas e 

revisões de livros que totalizaram 1277 registros bibliográficos. 

Na etapa seguinte, os dados recuperados foram tratados e quantificados no software 

VantagePoint, que transformou informações textuais em dados numéricos para a realização das 

análises estatísticas; além da análise por meio do Voswier, utilizado para elaboração da rede de 

colaboração científica. Os resultados foram importados para o Excel e tratados, possibilitando 

a representação gráfica.  



 

5. Resultados 

Atualmente há 1277 artigos publicados sobre o tema Gestão da Inovação indexados na Web of 

Science. A seguir apresenta-se as diferentes características das publicações encontradas no 

mapeamento bibliográfico. As categorias analisadas foram: número de publicações por ano, 

tipos de documentos, principais países com publicações, porcentagem de documentos por área 

temática e por fim, a colaboração entre países. 

A Figura 1 apresenta a evolução do número de documentos publicados por ano relacionados a 

Gestão da Inovação. Optou-se nessa análise por apresentar todo o intervalo de tempo, entre o 

primeiro documento publicado em 1970 até o ano de 2017. Inicialmente é possível identificar 

um crescente aumento no interesse e desenvolvimento de estudos na área, principalmente nos 

últimos quatro anos. Entre as décadas de 1970 e 1990 os estudos sobre gestão da inovação 

ocorreu de maneira bastante modesta. Mais tarde, a procura por inovações e vantagens de 

mercado se tornou cada vez mais acirrada, levando grande parte das empresas a investirem mais 

na área a fim de se tornarem mais competitivas. Este fato pode ser verificado a partir do aumento 

das publicações, principalmente a partir do ano de 2004. O crescimento médio em todo o 

período foi de 27,4%. 

Figura 1 - Evolução do número de documentos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Como mostra a Figura 2, as publicações foram classificadas quanto ao tipo de documento. Os 

trabalhos estudados são dos seguintes tipos: artigos (89%), revisões (6%), e anais de eventos 

científicos (5%). A maioria dos documentos são artigos científicos, que correspondem a 

publicações de maior relevância, complexidade, possuindo maior número de informações e 
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profundidade nas análises, gerando resultados mais robustos e úteis. Em seguida, tem-se as 

revisões e os artigos publicados em anais de congresso. 

Figura 2 – Tipos Documentais 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Na Figura 3 estão apresentados os países que mais publicaram trabalhos relacionados a Gestão 

da Inovação. Os Estados Unidos com 15,40%, lideram o ranking de publicações, seguido pela 

Alemanha, Reino Unido, Holanda e China. Ou seja, grande parte das instituições de pesquisas 

relacionadas ao tema estão nos continentes europeu, norte-americano e asiático, fato que não 

surpreende dada a maior procura por desenvolvimento e liderança de mercado em empresas de 

países economicamente mais fortes e desenvolvidos. 

Figura 3 - Principais países com publicações vinculadas a Gestão da Inovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Na Figura 4 estão apresentadas as categorias de assunto da pesquisa, conforme a Web of 

Science. Observa-se que a maioria das publicações estão vinculadas a área de Business & 

Economics, Engineering e Operations Research & Management Science. Pode inferir que, a 
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inovação é estudada, sobretudo como fator essencial aos negócios de firmas, empresas e 

conglomerados, e a economia que rege países e determina, muitas vezes, grande parte da taxa 

de desenvolvimento deles. 

 

Figura 4 - Porcentagem de documentos por área temática (Subject Category) 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A Figura 5 mostra a rede de colaboração científica entre os países, assim como, representa os 

diversos grupos, diferenciados pelas cores, que trataram de aspectos similares em seus trabalhos 

e que podem ajudar na identificação de tendências e a cooperação mundial na temática 

estudada. Assim, regiões específicas, como parte da União Europeia, por exemplo, apresentam 

um grande número de ligações na figura tanto pelo maior número de pesquisas, mais comuns 

em países mais desenvolvidos, quanto pelas similaridades tecnológicas e/ou culturais. É 

possível assim identificar a formação de clusters, identificados por diversas cores, nos quais há 

países centrais, que apresentam maior taxa de colaboração e, portanto, acabam se tornando os 

mais importantes na rede. Muitas vezes esses países podem ser pontes, para unir os diversos 

clusters e contribuir ainda mais para colaboração científica. 

Além disso, cabe um destaque à China pela grande contribuição acadêmica nessa área, o que 

pode ser um dos motivos pelo rápido crescimento desta nação no decorrer dos anos; também 

aos Estados Unidos, sede de inúmeras multinacionais e indústrias de grande porte, tem se 

mostrado pioneiro em inovações e como principal produtor de conhecimento relacionado à 

gestão da inovação, interliga diversos países  a partir da colaboração em projetos e pesquisas, 

o que explica sua posição central na Figura 5. 
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Figura 5 - Rede de colaboração entre países 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

6. Considerações Finais 

Como discutido, anteriormente, na introdução, o ambiente atual no qual se encontram as 

empresas já não é tão estático quanto antigamente. Grande parte delas já tomou a iniciativa de 

investir em inovação para se tornar mais competitiva e obter vantagens dentro do mercado. Dito 

isso, são realizados muitos trabalhos com o objetivo de estudar as principais práticas adotadas 

por firmas de todo o mundo, averiguando quais metodologias e ferramentas são utilizadas nesse 

processo. Desta maneira , este artigo se propôs a compilar parte dos principais estudos já 

realizados e analisá-los por meio de um estudo bibliométrico que contribuirá com futuras 

publicações que necessitem de informações sobre o tema. 

No levantamento de publicações sobre Gestão da Inovação na base de dados ISI Web of 

Science, foram encontrados 1277 trabalhos, relacionados principalmente as áreas de Business 

& Economics, Engineering e Operations Research & Management Science.  

Observou-se que existe uma tendência de crescimento no interesse em relação à Gestão da 

Inovação, principalmente nos últimos anos. Constatou-se também que a maioria das 

publicações encontradas são artigos científicos e que os Estados Unidos lideram o ranking de 

publicações, seguido por outras potências, tais como China, Alemanha e outros países europeus. 

Este é um trabalho introdutório, portanto, pretende-se avançar na análise de conteúdo sobre os 

documentos publicados. Como sugestão para um trabalho futuro tem-se a análise de citações e 

publicações nacionais. 
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