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Paulo Reis12 

O Contexto da Inovação 
A competição global é cada vez mais implacável, exige performances eficazes, ágeis e 
dinâmicas por parte das organizações. Nesse turbilhão de novos produtos, novas 
tecnologias e novos atores, os fundamentos do sucesso estão na diferenciação e na 
agilidade de entrega. Os processos que envolvem a inovação estão, claramente, neste 
contexto.  

O formato tradicional do processo da inovação tinha como premissa que as organizações 
deveriam ter capacidade de conter internamente os recursos e as competências necessárias 
para sua efetivação. Nessa perspectiva, o desenvolvimento deste processo, não destinava 
espaço para eventuais contribuições externas. 

Dada a crescente complexidade da competição, lógica de interação com as fontes externas 
de conhecimento tecnológico tende a crescer. As parcerias de distintos níveis, são 
inevitáveis e imprescindíveis. As organizações têm, nessa perspectiva, dedicado um 
crescente espaço para que interações com o meio externo à empresa ocorram, alterando, 
assim, o foco de um processo de inovação que utiliza apenas fontes internas, para um 
processo de inovação permeável, que alimenta os pontos-de-contato com fontes externas 
de conhecimento, como: fornecedores, consumidores, usuários, parceiros, competidores e 
demais stakeholders.  

A gestão desse processo de interação – mais ou menos ativa – entre as fontes de 
conhecimento internas e externas, torna-se não apenas fundamental para sofisticar a 
entrega de produtos, processos e serviços, mas, também, para ampliar a capacidade e a 
inventividade da empresa. Assim, as empresas passam a direcionar energia e foco no 
desenvolvimento de consórcios para a exploração inteligente de fontes externas de 
informação para inovação. Planificar estratégias para a gestão de fontes de conhecimento 
para a inovação, permite a organização a decidir quais arranjos, combinações híbridas e 
direcionamentos de parcerias devem acontecer.   

Transferindo e Absorvendo a Tecnologia 

Os processos de exploração – para absorção – das tecnologias, pode ocorrer, num primeiro 
momento, numa fase de interação interna, durante as fases de experimentação prática e 
efetiva de seus próprios produtos e processos. Um outro processo de dinâmica menos 
óbvia, pode se dar sob uma forma exploração da tecnologia por intermédios externos, como 
por exemplo, licenciando uma tecnologia para outro; consorciando esforços com outros 
atores para explorar a tecnologia, via uma joint venture; contracting in, a empresa 
desenvolvendo design ou manufaturando para outra; e o contracting out, uma entidade 

                                            
1 Como citar: REIS FILHO, Paulo. O Contexto da Inovação. Artigos Técnicos. Laboratório de Cenários da 
Agência UFRJ de Inovação. Ano.4. Vol.36, 2020. Disponível em: 
http://www.inovacao.ufrj.br/images/vol_36_contexto_da_inovacao_2020.  
2	  Utilizado como texto de apoio à disciplina Fontes Externas de Conhecimento para Inovação, do curso de 
Gestão da Inovação - MBA/FGV.	  
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externa desenvolve o design, a manufatura e/ou efetua o marketing para a empresa (FORD; 
SAREN, 1996). 

A absorção de tecnologias depende, inicialmente, de um conjunto de capacidades internas 
da empresa para, em um primeiro momento, poder perceber e identificar o valor potencial de 
uma fonte externa conhecimento, e, um segundo momento poder se apropriar, aplicar e 
efetivar sua utilização na oferta de novos produtos, processos e serviços.  

A qualidade e efetividade desse conjunto de capacidades internas, vão estar diretamente 
ligadas aos tipos de benefícios colhidos dos processos de interação com as fontes externas. 
Para Leornard-Barton (1998) as empresas vão diferir em sua habilidade de se desenvolver 
com a interação com as fontes de conhecimento externas, ou seja, a eficiência dos 
processos de identificação, acesso e assimilação do conhecimento externo, depende de 
quão estratégico esse conjunto de capacidades internas é percebido.  

De forma recorrente, as empresas não consideram relevantes os ganhos obtidos nas 
interações com atribuem instituições terceirizadas. Dessa forma, não potencializam as 
enormes possibilidades que o acesso aos processos de terceiros pode gerar, como: acesso 
a novos grupos de usuários líderes, interações com as pesquisas em desenvolvimento, o 
banco de licenças, suas patentes e seu know-how. 

Assim, parece ficar claro que cabe a cada empresa perceber a importância que o acesso e a 
interação inteligente com as fontes externas de conhecimento possuem, como também, 
caberá a cada empresa, em decorrência desta percepção, direcionar esforços e recursos 
para desenvolver práticas de gestão que atenda aos seus interesses. A qualidade dos 
efeitos gerados estará associada à capacidade de mobilização e preservação destas 
parcerias. 

No cenário competitivo global nenhuma empresa pode ou deve abrir mão de ativos que 
possam alavancar sua capacidade competitiva e/ou a manutenção de suas vantagens 
diferenciais. Nesse sentido, a estrutura para o desenvolvimento deste tipo de network 
específico na empresa, tem potencial para, efetivamente, influenciar os resultados de sua 
performance.   

No âmbito da empresa, a gestão destas fontes externas de conhecimento tecnológico, 
então, passa a ser dimensionada a partir da complexidade da rede de articulações 
estabelecida. 

A gestão vai determinar a tipologia das fontes de conhecimento tecnológico que pode ser 
estratégica para os objetivos da empresa, as métricas e critérios que possam orientar a 
escolha destas fontes externas e as potenciais contingências que podem ocorrer durante 
estes relacionamentos.  

Economia Baseada no Conhecimento 

A informação e o conhecimento ganham papeis de centralidade na sociedade 
contemporânea. O paradigma – em construção desde os anos 50 – destaca papel do 
conhecimento nos processos de produção econômica. Essa nova perspectiva, traz o 
conhecimento para o centro das articulações de poder.   
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A sociedade pós-industrial, claro, é uma sociedade do conhecimento, em 
dois sentidos: primeiro, as fontes das inovações decorrem cada vez mais da 
pesquisa e do desenvolvimento (mais diretamente, existe um novo 
relacionamento entre a Ciência e a tecnologia, em virtude da centralidade 
do conhecimento teórico)... (BELL, 1973, p.241) 

 

Neste cenário, o conhecimento ganha status de ‘fator de produção’, ao lado do capital, terra, 
energia, matérias-primas e trabalho. Como colocou Drucker (1976, p.298), “o conhecimento 
tornou-se o principal fator de produção” das economias desenvolvidas – “o conhecimento é, 
cada vez mais, o fator-chave do poderio econômico internacional de um país”.  

Como coloca Nonaka, (2000, p. 28) “numa economia onde a única certeza é a incerteza, 
apenas o conhecimento é fonte segura de vantagem competitiva.”  

Conhecimento não é dado sem informação, embora esteja relacionado com 
ambos e as diferenças entre esses termos sejam normalmente umas 
questões de grau. Conhecimento é uma mistura fluida de experiência 
condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, a qual 
proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas 
experiências e informações. Ele costuma estar embutido não só em 
documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e 
normas organizacionais (DAVENPORT E PRUSAK, 1998, p.6) 

 

O uso intensivo da informação e do conhecimento – possibilitando um posicionamento na 
fronteira tecnológica – passam a ser vantagens competitivas fundamentais nas estruturas 
organizacionais. Frequentemente, o termo ‘informação’ e ‘conhecimento’ são utilizados, 
nessa perspectiva, como similares, no entanto, Bernheim e Chaui (2008) apontam distinções 
fundamentais, como a seguir: 

Ao se tornarem forças produtivas, o conhecimento e a informação se 
integram ao próprio capital, que começa a depender desses fatores para a 
sua acumulação e reprodução. À medida que a hegemonia econômica 
pertence ao capital financeiro e não ao capital produtivo, a informação 
prevalece sobre o conhecimento propriamente dito, pois o capital financeiro 
funciona com a riqueza puramente virtual, cuja existência corresponde à 
própria informação. Essa situação produz, entre outros efeitos, um bastante 
preciso: o poder econômico que se fundamenta na posse de informação 
que, em consequência, se torna secreta e, por fim, constitui um terreno de 
competição econômica e militar sem precedente, bloqueando 
necessariamente, ao mesmo tempo, as forças democráticas, que se 
baseiam no direito à informação – tanto o direito a obtê-la como o de 
produzi-la e disseminá-la (BERNHEIM e CHAUI, 2008, p.7) 

 

A visão de Davenport e Prusak (1998, p.6) de que “o conhecimento pode ser comparado a 
um sistema vivo, que cresce e se modifica à medida que interage com o meio ambiente”, 
registra a perspectiva dinâmica que o novo paradigma impõe. Esse dinamismo é observado 
por Castells (2000, p.78-79), quando analisa os elementos, características e tendências do 
novo paradigma sistêmico, e destaca cinco tópicos: 

a) a informação é sua matéria prima, pois são tecnologias para agir sobre a 
informação;  
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b) todos os processos de nossa existência individual e coletiva são 
moldados pelo novo meio tecnológico, uma vez que há uma grande 
penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias;  
c) a lógica de redes é implantada em qualquer sistema ou conjunto de 
relações para estruturar o não-estruturado;  
d) é baseado na flexibilidade, promovendo a reconfiguração das 
organizações, pois a sociedade é caracterizada pela constante mudança e 
fluidez organizacional; e 
e) crescente convergência de tecnologias específicas para um sistema 
altamente integrado. 
 

Em meados dos anos 1960, Drucker já destacava que a sistematização do conhecimento 
havia se tornado elemento-chave para as organizações, na medida em que se caracterizava 
como responsável pelo incremento “da produtividade, da capacidade de competição e da 
realização econômica” (DRUCKER, 1976, p.298).  

Esse conhecimento sistematizado na forma de uma organização produtiva passa a ser, 
então (apoiado na perspectiva de Senge, 1990), ambientes onde os indivíduos se reúnem 
para desenvolver tarefas, ampliar continuamente o repertório de capacidades, fomentar e 
discutir novos padrões de observar e pensar os contextos e, gerar, assim, interações para 
criar resultados e aprender coletivamente. 

Na ‘economia baseada no conhecimento’, a ciência e a tecnologia ganham novo status de 
interesse, passam a se localizar no centro de qualquer o debate e ganharam destaque nos 
discursos das esferas de governo e no desenho de políticas públicas. 

P&D – A Pesquisa e o Desenvolvimento 

O formato de utilização da Ciência e Tecnologia (C&T) como ativo estratégico pelas 
empresas, ganha um novo formato no período do pós-guerra e tem como marco o relatório 
de Vannevar Bush (1945) intitulado ‘Science, the Endless Frontier’. No final da década de 
1950 o relatório de Bush acaba por ser adotado por boa parte dos países industrializados e, 
assim, estabelecendo um novo paradigma de política científica e tecnológica – difundindo, 
como modelo de sucesso, um processo de desenvolvimento da inovação sequenciado, hoje 
conhecido como ‘modelo linear’. 

A partir da crise do petróleo dos anos 70, o mundo vive um grande rearranjo geopolítico, o 
período é marcado por transformações de todas as ordens, entre elas as forças 
modeladoras da competição de mercado.  

Tem início um amplo processo de abertura das economias, fato que gera condições para o 
estabelecimento de um maior equilíbrio de competição entre os países. Com esta mudança 
de condições, a competição vai se tornar mais acirrada em diversos mercados e em vários 
níveis, uma vez que a estratégia de concorrência, exclusivamente, via preços, perde 
espaço.  

Tem início uma era de competição mais sofisticada e complexa, onde o foco migra para a 
diferenciação, a diversificação e a flexibilização. 

Assim, a proximidade com todos e quaisquer caminhos que viabilizassem e 
potencializassem a evolução de produtos e processos, passavam a ser identificados, pelas 
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organizações mais atentas, como estratégicos. Nesse continuum, o mesmo processo 
também é identificado pelos países como essencial para manutenção e viabilização 
competitiva de suas economias. A C&T ganha cada vez mais, um caráter estratégico, da 
mesma forma, o mesmo ocorre com a identificação das necessárias relações sistêmicas 
entre os distintos atores produtivos uma vez que são as tecnologias resultantes destes 
investimentos e interações (P&D) que irão sustentar as inovações em produtos e processos, 
e, de forma consequente, incrementar a capacidade competitiva das empresas e países. 

O processo de P&D, então, se configura como esse arranjo de forças produtivas, que 
reúnem entes públicos e privados. 

É importante destacar que este processo foi construído – e vem sendo sofisticado – com o 
tempo. É, assim, uma construção histórica e ajustada à realidade contextual de cada 
organização (seja um país, numa visão macro, seja uma empresa, numa visão micro). 

Este processo, como em Suzigan (1992), muitas vezes, não estava limitado à adoção de 
tecnologias, mas também de aperfeiçoamentos nos processos operacionais e gerenciais, os 
quais acabavam por alterar e configurar um novo padrão de desenvolvimento industrial.  

As alterações ocasionadas, nestas sequencias históricas, nos processos de produção, 
decorrem, fundamentalmente, da constante busca pelo incremento dos processos, pela 
produtividade e pela sofisticação de produtos e serviços. 

Esse macroprocesso que envolve a capacidade de absorção das empresas, se verifica 
efetivo, quando as novas tecnologias passam a ser incorporadas aos processos de 
produção, e sua difusão e disseminação ganham escala, acabando por determinar um 
marco evolutivo dos processos produtivos daquele setor. 

Nesta perspectiva de evolução histórica, o modelo linear de desenvolvimento da inovação, 
de Bush, fomenta a evolução contínua de produtos e processos, para que as empresas 
sobrevivam num mercado de intensa competição. Em paralelo, fomenta a ideia que todo 
este desenvolvimento ocorra dentro da empresa e evolua a partir da mobilização dos 
recursos internos da empresa. 

A Inovação Aberta 

O modelo de inovação aberta vai surgir, como um modelo incremental, uma transição de 
uma lógica centrada na utilização e conhecimento e utilização dos recursos  internos de uma 
empresa, para uma lógica que passa a acomodar as possibilidades de novas formas de 
integração entre agentes produtivos (WANG, 2012).  

Nesse novo processo para alcançar inovações rápidas e contínuas, a nova lógica, além de 
se centrar na utilização de conhecimento externo, traz como nova vertente de força, a rápida 
disseminação da tecnologia. Se o modelo traz maior agilidade às empresas, acaba por 
sacrificá-las com a diminuição do ciclo de vida destas.   
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Figura 1: Modelo de Inovação aberta 
Fonte: CHESBROUGH, 2012 
 

A nova perspectiva – não linear – desnuda a necessidade das empresas de encontrarem 
processos operacionais e estratégicos que permitam o consenso e a convergência de 
interesses e forças. É dessa integração que se desenharão as estratégias de inovação 
integradas. 

 
Figura 2: Modelos referenciais dos processos de inovação 
Fonte: Baseado em Rothwell, 1994 
 

Para Rothwell (1994), a evolução do processo de inovação tecnológica pode ser dividida em 
duas grandes dimensões: o modelo linear (1ª, 2ª e 3ª gerações) e o modelo interativo (4ª e 
5ª gerações): 

1ª geração – 1950/1960 
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Ficou caracterizada pelo modelo technology push ou ‘modelo empurrado pela tecnologia’. 
Nesse modelo, o processo de inovação é sequencial, linear e simples, com ênfase em P&D 
e o mercado é apenas um receptor dos resultados das pesquisas desenvolvidas nas 
universidades. A partir dos resultados da pesquisa básica desenvolvida pelos cientistas, o 
resultado é encaminhado para o desenvolvimento de projeto de engenharia e design de um 
novo produto, seguido pelas fases de industrialização, marketing e vendas. 

2ª geração – 1960/1970 

O modelo demand pull ou ‘modelo reverso’, considera que o desenvolvimento de novos 
produtos a serem introduzidos no mercado são baseados na ideia que o desenvolvimento 
de uma tecnologia deve estar orientada à atender ao mercado – demanda e ofertas estão 
em equilíbrio. O processo é sequencial e linear, com o feedback das empresas, onde ocorre 
uma busca constante das necessidades do mercado (need pull ou market pull). 

3ª geração – 1970/1980 

O modelo, nesta fase, procura o equilíbrio entre pesquisa, desenvolvimento e necessidades 
do mercado – o coupling model ou ‘modelo combinado’ tem como característica um 
processo sequencial lógico e contínuo, dividido em uma série de etapas que interagem de 
forma interdependente. O desenvolvimento das tecnologias já começa a ocorrer numa lógica 
rede, que vai buscar por interconexões entre os entes internos e externos à empresa. 

4ª geração – 1980/1990 

O modelo integral tem seus conceitos baseados nas empresas japonesas, que estavam 
centradas na integração e no desenvolvimento paralelo e contínuo. Durante o processo de 
desenvolvimento de um novo produto, vários entes produtivos se veem envolvidos – 
fornecedores e distintos departamentos internos são envolvidos e convidados a participar de 
forma integrada e cooperativa. O processo passa a ocorrer como um sistema integrado de 
trabalho – integrando P&D, produção e colaboradores externos. A questão da aprendizagem 
como elemento estratégico ganha evidência. 

5ª geração – 1990/2000 

Este último período é caracterizado pelo modelo de networking ou ‘modelo de trabalho em 
rede’. Este é o estágio mais sofisticado e que muitas empresas inovadoras têm como meta 
alcançar. O modelo em rede é uma evolução do estágio anterior. É caracterizado pela 
interação vertical dentro da empresa e pela interação horizontal com os entes externos – 
pesquisa colaborativa, desenvolvimento, gestão de risco e alianças estratégicas). O modelo 
é marcado pelo uso intensivo das TICs durante o desenvolvimento de processos e produtos 
integrados e paralelos.  

Vale destacar alguns elementos estratégicos, segundo Rothwell (1994), passam a 
caracterizar o processo de inovação deste modelo:  

a) Estratégias baseadas no fator tempo;  

b) Desenvolvimento focalizado não no preço, mas na qualidade e em outros elementos;  

c) Ênfase na flexibilidade e responsabilidade da organização;  
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d) Foco no cliente;  

e) Integração com fornecedores primários;  

f) Cooperação tecnológica horizontal;  

g) Processamento eletrônico de dados;  

h) Política de controle da qualidade total. 

O modelo de inovação linear ganha destaque no período entre 1950 e 1990. A inovação 
nessa visão, é percebida como resultado de um processo de geração sequenciada de 
conhecimento, que tem início na pesquisa básica e caminha, incrementalmente, até a sua 
aplicação na prática, ou seja, a inovação é induzida pela oferta – science push. 

No modelo interativo, a inovação é conduzida pela empresa, mas com a participação de 
conexão e contribuições externas – combina articulações de desenvolvimento no interior das 
empresas e articulações entre as empresas e o sistema de C&T. Distintas formas de 
interação passam a poder ocorrer entre empresas e a pesquisa, em diversas etapas do 
desenvolvimento de um novo processo, produto ou serviço.  

Passa a ficar claro que os investimentos em P&D, apenas, não seriam suficientes para se 
alcançar o desenvolvimento tecnológico – geração de novas tecnologias, aumento do 
parque industrial e incremento da economia. Um modelo híbrido, adotando estratégias do 
modelo linear e do modelo interativo, começa a ganhar força. As novas lógicas, dão 
destaque à centralidade do design e do humano – cliente, consumidor, fornecedor, 
stakeholder... – o aproveitamento das oportunidades será resultantes das interações entre 
agentes produtivos nos campos da ciência, da tecnologia e dos processos de inovação, em 
todas as distintas formas e possibilidades.  

As Fontes Externas de Conhecimento 

Dez lições extraídas do NESTA Research Report, segundo Huggins et al. (2010), seriam: 

1. fontes internacionais de conhecimento podem gerar novos produtos e 
novos processos, além de sustentar a competitividade. Essa constante 
busca por conhecimento acaba por colocar os parceiros envolvidos num 
processo de engajamento intenso e o direcionado para um processo de 
inovação contínua, tem permitido às pequenas empresas ocuparem 
posições de destaque – à frente da concorrência. 
2. as buscas externas por conhecimento para a inovação, para ser bem 
sucedida, exige que os investimentos relacionais sejam efetivos, constantes 
e duradouros. Isto acaba por proporcionar benefícios para ambas as partes 
– de forma regular e sustentada pela comunicação. 
3. o investimento em no desenvolvimento de redes, requer tempo e 
dinheiro. É esse processo – que demanda tempo e geração de conteúdo 
técnico e comunicacional – que vai permitir a construção da densidade e da 
qualidade de relacionamentos. O contato face-a-face se verificou, muitas 
vezes, como essencial para construir estes relacionamentos, uma vez que 
se baseiam em confiança e compreensão. 
4. a busca por fontes conhecimento externo através de redes internacionais 
aumentam, fizeram incrementar os processos de inovação. Um conjunto 
variado de redes complementares permitem que as PMEs compartilhem 
novas ideias e forneçam bens e serviços.  
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5. as redes informais desempenham um papel crucial no acesso ao 
conhecimento externo. Os contatos informais são cruciais para a construção 
links e identificação de parceiros adequados. As PMEs de maior sucesso, 
investem, de forma contínua, tempo e recursos para gerar e manter 
relações com os indivíduos-chave. 
6. o conhecimento externo é verificado como vital para o acompanhamento 
e entendimento global dos mercados. As PMEs que procuram exportar 
devem ter um bom conhecimento das empresas concorrentes e dos clientes 
para responder às tendências emergentes e adaptar-se às mudanças 
mercado global. 
7. as diferenças linguísticas e culturais podem inibir o fornecimento de 
conhecimento efetivo. As PMEs que conseguiram ultrapassar essas 
barreiras – cultural e linguística – tiveram rápido acesso e chance de invadir 
novos mercados. 
8. as empresas especializadas em promover intercâmbios de conhecimento 
– ‘corretores de conhecimento’ tem um efetivo papel na facilitação do 
acesso ao conhecimento externo. Estas agências e seus respectivos 
agentes, podem superar as barreiras linguísticas, e ajudar as pequenas 
empresas a efetivarem seu acesso à novos mercados. 
9. para a efetivação do processo de busca por fontes externas de 
conhecimento, é fundamental que a PME possua uma alta capacidade de 
absorção de conhecimentos e tecnologias de alto nível de absorção. Estas 
competências pré-existentes, o conhecimento acumulado e a experiência 
das empresas, vão determinar a capacidade de gerar relacionamento 
efetivo com as redes internacionais. 
10. as PMEs necessitam criar sistemas e desenvolver competências para 
armazenar e gerenciar, de forma inteligente (AI) o volume e a variedade de 
conhecimento acessado. Este repositório pode ser distribuído e 
compartilhado com parceiros estratégicos – dividindo custos, gerando 
sinergia, criando novos conhecimentos e cooperando na gestão de riscos. 
(HUGGINS et al., 2010) 

 

Parece ficar claro que o foco no conhecimento – estratégico, tecnológico ou relacional – é 
base fundamental para o desenvolvimento de qualquer negócio no mundo contemporâneo.  

As Competências Estratégicas  

As atividades geradoras de conhecimentos são aquelas resultantes de articulações de 
distintos níveis, que criam ou viabilizam a construção de competências dentro da empresa. 
Como quer Leonard-Barton (1998, p.24) estas atividades não se configuram como uma 
rotina de tarefas preestabelecidas, nem possuem relevância, se destacada do contexto. A 
essência do processo de aprendizagem é a estruturação de distintas formas de interação 
entre indivíduos buscando a incorporação de novos saberes. “Cada indivíduo ou equipe 
executa a atividade de modo distinto. 

Assim sendo, no caso de uma organização, a construção do saber ocorre combinando-se as 
diversas subjetividades das pessoas a um conjunto específico de atividades.” De forma 
geral, estas atividades se dão em torno da ‘solução compartilhada de problemas’; na 
‘integração de novas tecnologias e novas metodologias’; na ‘experimentação formal e 
informal permanente’; e na ‘importação de know-how (conhecimentos) de fontes externas’. 

A natureza destas competências comentadas, ainda segundo a autora, pode se dividir em 4 
dimensões interdependentes – as duas primeiras associadas ao fomento do saber e as duas 
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últimas associadas à mecanismos de controle, são elas: 1) conhecimento e qualificações do 
empregado; 2) sistemas técnicos físicos; 3) sistemas de gestão; e 40 valores e normas. 

As fontes externas de conhecimento tecnológico: 

• Organizações universitárias; 
• Organizações públicas; 
• Organizações de fomento; 
• Organizações privadas concorrentes; 
• Organizações privadas não-concorrentes; 
• Articulação com fornecedores; 
• Laboratórios de pesquisa nacionais; 
• Laboratórios de pesquisa internacionais; 
• Relacionamento com clientes; 
• Mapeamento das experiências com usuários. 

Os mecanismos para desenvolver habilidades para lidar com as fontes externas, podem se 
caracterizar como a seguir: 

• Aptidões tecnológica – para planejar e aplicar; 
• Capacidade de absorção – para entender e compartilhar; 
• Fronteiras permeáveis – para identificar e interagir; 
• Ativação de mecanismos – para monitorar e acessar; 
• Capacidade de articular – para parcerizar e co-criar; 
• Capacidade de perceber – para capturar tendências; 
• Capacidade de projeção – para desenhar cenários; 
• Capacidade de relacionamento – para trocar e cooperar 

Os mecanismos relacionais para a aquisição de conhecimento externo, podem se estruturar 
como a abaixo (ROSZKOWSKA,2017, p.45): 

• Fornecedores - acordos formais, debates, participação em conferências 

• Clientes - feedbacks, pesquisa de marketing 

• Concorrentes – consórcios, clusters, discussões, participação em conferências 

• Consultores - Acordo formal 

• Laboratórios de P&D - Acordo formal 

• Universidades ou instituições de pesquisa - Acordo formal 

• Participação em projetos conjuntos com outras organizações - Acordo formal 

• Conferências, feiras, exposições - Participação ativa e formal 

• Periódicos científicos e publicações comerciais e técnicas - Comércio 

• Associações profissionais e setoriais - Participação formal ativa 
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Os mecanismos mais evidentes para se ter acesso à novas tecnologias ocorrem, como quer 
Leonard-Barton (1998, p.182), se desenha como a seguir: 

 

 
Figura 3: Mecanismos para absorção conhecimento 
Fonte: Baseado em Leonard-Barton, 1998. 
 

As aptidões estratégicas – ou competências estratégicas, configuram uma vantagem 
competitiva para as empresas. Como coloca Leonard-Barton (1998) elas vão se construindo 
lentamente através dos anos e acabam por se conformar como um tipo de barreira de 
defesa, uma vez que não pode ser facilmente copiada.  

Estas competências estratégicas são fruto de um processo histórico de aprendizagem 
contínua, onde os indivíduos, como aponta Senge (1990, p. 11) vão alargando seus 
horizontes e expandindo de forma permanente “sua capacidade de criar os resultados que 
realmente desejam, onde surgem novos e elevados padrões de raciocínio, onde a aspiração 
coletiva é liberada e onde as pessoas aprendem continuamente a aprender em grupo.” Para 
o autor, uma política de aprendizagem do indivíduo, não vai garantir o aprendizado da 
empresa, no entanto, sem o aprendizado individual torna-se impossível o aprendizado da 
organização. 

Alianças Estratégicas 

O ritmo intenso das mudanças tecnológicas foi se acelerando, os ciclos de vida de cada tipo 
de inovação encolhendo, ao mesmo tempo que a necessidade de interação entre as 
empresas ia se evidenciando. O conceito das alianças estratégicas surge nos anos 80, 
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como forma de acelerar e viabilizar os novos modelos de competição baseados em P&D. O 
objetivo era dar maior e melhor suporte às unidades estratégicas que focavam a inovação.  

Nessa visão integrativa, a busca por competências e tecnologias poderia ser feita de forma 
cooperada, entre agentes que tivessem intenções convergentes – fornecedores, 
concorrentes e empresas de ramos complementares, a meta passa a ser reforçar as 
capacidades estratégicas para lidar com as fontes externas de conhecimento.  

O resultado desses movimentos acaba por se configurar na forma de alianças estratégicas. 
O ganho de agilidade e escala tornam-se evidentes com o aumento do acesso a quantidade 
e qualidade de recursos. Assim, as alianças estratégicas passam a viabilizar a expansão 
das capacidades da empresa para desenvolver produtos e processos, reduzir custos diretos 
e indiretos, absorver e incorporar novas tecnologias e dividir riscos (Harbison e Pekar Jr., 
1999). 

Esses acordos de consenso, passam a permitir que as empresas se antecipassem aos 
concorrentes, ao mesmo tempo que trabalham em objetivos comuns e complementares com 
suas parceiras. 

Esses acordos de soma de competências estratégicas, com base em Villas et al. (2008) 
podem ser classificadas como a seguir:  

• acordos provisórios;  
• contratos de financiamento; 
• franquia; 
• contratos unilaterais - licenças, acordos de distribuição e contratos de P&D; 

participação acionária minoritária;  
• consórcios;  
• contrato de desenvolvimento e coprodução; 
• contrato de distribuição; 
• contrato de comercialização; 
• joint-ventures - baseadas em projeto;  
• joint venturas plenas;  
• contratos bilaterais - P&D conjuntos, marketing e promoção conjuntos, produção 

conjunta e parcerias avançadas com fornecedores. 

As relações que se formam com os entes externos, permitem um acesso à informação, mais 
orgânico, dinâmico e fluido. As informações acerca de detalhes das tecnologias passam a 
circular entre as equipes de projeto, criando, assim, vias de acesso à informações de 
mercado, sem custos ou contratos. 

Estes processos implicam num rearranjo dos planos estratégicos e operacionais de algumas 
unidades da empresa, redefinindo responsabilidades e fronteiras. 

Avanço Tecnológico e Co-criação 

O termo co-criação começou a ser utilizado por C.K. Prahalad e Venkat Ramaswamy, em no 
início deste século. O conceito tem como foco a estruturação de relacionamentos de 
distintas formas, entre os stakeholders – clientes, compradores, fornecedores, parceiros, 
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governos, investidores, cidadãos, entre outros – através da interação, da colaboração e do 
diálogo.  

A ideia central é ampliar as possibilidades de trabalhar com parcerias, ganhando agilidade, 
tempo, escala e reduzindo tempo, riscos e custos, durante os processos de 
desenvolvimento de projetos, produtos e serviços. Nos processos de co-criação, surgem 
novas competências, novos processos, novas informações, novas perspectivas e, 
certamente, novos conhecimentos. A co-criação, então, passa a se configurar como uma 
ferramenta estratégica, criadora de vantagens competitivas e mantenedora de posições 
alcançadas. 

 Nessa lógica, as empresas aprendem, incorporando a experiência dos clientes/stakeholders 
parcerizados nos projetos. Assim, parceiros – cliente, fornecedores, concorrentes e 
stakeholders podem passar a ser parte ativa na relação produtiva, em determinado projeto. 

 
Figura 4: Aspectos relacionais nos processos de co-criação 
Fonte: Do autor 
 

A visão sobre a forma como se cria valor ficou mais sofisticada, e a centralidade dos 
processos passaram a ter mobilidade, ora podem estar centradas no consumidor, ora pode 
estar centrada num objetivo específico, ora em uma campanha de mobilização social. 

Nessa evolução, a relação entre as empresas e seus clientes/consumidores, passa a levar 
em consideração que todos os possíveis pontos de interação entre a empresa e o 
consumidor são oportunidades tanto para a criação como para extração de valor.  
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O consumidor global, mais informado, conectado, exigente e volátil (no comportamento de 
compra) busca experiências e interatividade, não se contente em receber mais um produto 
ou serviço, apenas. O cliente global, que domina ferramentas digitais para publicar suas 
opiniões e experiências, quer ter a oportunidade de ser ouvido e de, eventualmente, interagir 
e se envolver em processos de solução e de criação. A co-criação, que significa, na prática, 
uma nova etapa de empoderamento do cliente, significa, também, uma nova etapa de 
aprendizado para as empresas. A quantidade, qualidade, densidade e profundidade do 
conhecimento acerca dos hábitos de consumo – desejos e necessidades – que estes 
processos de interação permitem, são extraordinários, representam, portanto, uma nova 
noção de poder para as empresas. 

Empresas que Aprendem 

Algumas consequências passam a decorrer do fenômeno da difusão intensa e permanente 
das novas tecnologias: o ciclo de vida de produtos e dos processos encolheram, os 
compradores tornaram-se mais exigentes e sofisticados, a demanda passou a exigir, cada 
vez mais, produtos diferenciados e com qualidade superior, o cenário competitivo, por 
decorrência, tornou-se ainda mais instável e inseguro. Nesse contexto a capacidade de se 
articular para aprender com outras empresas, passa a ser condição fundamental para 
competir, manter sua participação no mercado, melhorar a rentabilidade e minimizar riscos. 

As redes de aprendizagem são fundamentais para a viabilização dos projetos – internos e 
interativos – como permite que os envolvidos lidem melhor com as contingências. A partir de 
Bessant e Tidd (2009), seguem alguns exemplos: 

• na aprendizagem compartilhada, há grande potencial para desafios e 
reflexão crítica estruturada a partir de diferentes perspectivas; 

• diferentes perspectivas podem agregar novos conceitos (ou velhos 
conceitos que são novos para aquele que aprende; 

• a experimentação compartilhada pode reduzir os riscos de custos 
percebidos e reais, presentes em novos empreendimentos; 

• experiências compartilhadas podem dar suporte e abrir novas linhas de 
questionamento ou exploração; 

• a aprendizagem compartilhada ajuda a elucidar princípios de sistemas, 
analisando padrões, separando ‘o joio do trigo’; 

• a aprendizagem compartilhada cria um ambiente propício para 
exposição de pressuposições emergentes e exploração de modelos 
mentais fora da experiência normal de empresas individuais – ajuda a 
prevenir o efeito do ‘não inventado aqui’, dentre outros; 

• a aprendizagem compartilhada pode reduzir custos (por exemplo, ter 
serviços de consultoria e aprendizagem sobre mercados externos), que 
podem ser especialmente úteis para pequenas e médias empresas e 
para o desenvolvimento de empresas nacionais (BESSANT e TIDD, 
2009, p.116) 
 

O conceito de redes de aprendizagem, na visão Bessant e Tidd (p.117), segue um conjunto 
de características: são estabelecidas e definidas formalmente; possuem uma meta de 
aprendizagem específica – alguma aprendizagem ou conhecimento específico que a rede 
viabilizará; possuem uma estrutura para operação, com limites que estabelecem processos 
de participação que podem ser mapeados no ciclo de aprendizagem; possuem mecanismos 
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de mensuração de resultados que alimentam a operação de rede, que, mais tarde, decide 
pela continuidade (ou não) do acordo formal. 

Para Leonard-Barton (1998, p.224-225) as relações com as distintas dimensões do 
mercado, podem se tornar verdadeiros ativos estratégicos. Numa observação crítica da 
qualidade que estas relações podem gerar, a autora observou a necessidade de uma 
compreensão mais aprofundada possível nos momentos de interação. Chamou esta forma 
de pesquisa e interação de ‘projeto empático’, no intuito de caracterizar este processo de 
‘arqueologia’ das necessidades do usuário. A autora, nessa perspectiva, se aproxima do 
fazer do design. 

O Design – um Panorama 

A globalização dos mercados acirrou mais ainda a competitividade internacional, 
descentralizando as indústrias e acelerando os ciclos de desenvolvimento de produtos. 
Nesse quadro, onde os fatores de produção são semelhantes, a tecnologia é compartilhada 
e a qualidade e preço são pressupostos vitais para concorrer, torna-se cada vez mais 
complexo e vital o processo de diferenciação entre os produtos.  

Mas como promover esse processo? Essa diferenciação tem tendido a ser sustentada por 
dois alicerces: P&D - voltados para tecnologias apropriadas e para as novas tecnologias e o 
foco no design como ferramenta estratégica para inovar e agregar valor aos produtos. 

O design deve ser percebido como um sistema de criação que deve congregar agentes de 
diferentes capacitações e habilidades. Para tanto, esse sistema de design precisa ser fluido, 
maleável, criativo e convergente, ao mesmo tempo em que é objetivo, meticuloso, preciso e 
abrangente.  

O design, na sua forma mais abrangente de ação atua na integração 
transversal do conhecimento de diversas áreas disciplinares, na mediação 
consciente e avançada entre produção, ambiente e consumo, como fator 
central para a troca econômica e cultural e para a humanização inovadora 
das tecnologias (MORAES E KRUCKEN, 2008, p.5). 

 

A complexidade do processo de projeto oferece numerosos desafios para realizar os 
objetivos apontados (...) há muitas direções possíveis para administrar e conduzir pesquisas 
em Design, evidente pelo número de disciplinas acadêmicas envolvidas dentro de seu 
processo de criar novas realidades para nossa cultura material, seja pelo viés da 
engenharia, da arquitetura, da antropologia, sociologia, administração, psicologia, entre 
outros.3 

Nas três últimas décadas grandes corporações como Sony, IBM, Olivetti, Braun, Xerox, 
Apple, Ford, Phillips entre outras, possuem em seus quadros organizacionais, lideranças 
executivas conduzidas por designers.  

Uma referência marcante nessa trajetória ascendente da importância do valor estratégico de 
design foi o sucesso do modelo de gestão de Robert Blaich no CID – Corporate Industrial 
Design – da Phillips na década de 80. Sua política de design possuía uma abrangência 

                                            
3 SOARES, 2002. 
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ampla, global e integrada, sendo responsável desenvolvimento de todos os produtos 
desenvolvidos na gigante holandesa, de embalagens à equipamentos científicos, passando 
por eletrodomésticos e sistemas de informação. Os resultados apresentados naquele 
momento histórico de alteração paradigmática mundial, a globalização, fizeram de seu 
modelo uma meta de conduta a ser trilhada, essa contribuição estratégica, Blaich4 sintetiza 
como a seguir: 

• estabelecer uma política de design a nível corporativo e manter as atividades 
definidas pela política englobando toda a empresa; 

• estabelecer e manter o design industrial, e também o design de produto, como um 
processo gerencial com uma estrutura organizacional que seja tanto coerente como 
compatível com a estrutura organizacional da Phillips; 

• fornecer programas para melhorar padrões profissionais dentro da nossa própria 
área de atuação; 

• desenvolver programas, ferramental e técnicas variadas com veículos para que o 
design seja integrado como um sócio à mesma altura nos processos de 
desenvolvimento, fabricação e comercialização. 

Para Blaich a política de design atribui ao CID a tarefa de definir para toda a corporação, as 
diretrizes básicas para o design dos produtos, o processo de desenvolvimento dosa 
mesmos, além de visionar a qualidade do design, sistemas de produtos, embalagens e 
grafismos a nível mundial. 

O designer, ao gerenciar o sistema, irá identificar o universo em que se está imerso, 
organizar e analisar os fatores críticos, para dessa forma somar aos sistemas analíticos, a 
possibilidade de fluidez, interferindo e somando ao pragmatismo das engenharias algumas 
particularidades de características inovadoras, que tornarão a linguagem implícita em cada 
do produto mais adequadas a comunicação com os indivíduos de forma generalizada ou 
mesmo particularizada.   

de atividades para proporcionar um mix único de valores agregados a seus produtos. 

No cenário global da nova economia, tem se evidenciado que as organizações inovadoras, 
enxutas e flexíveis às necessárias e constantes adaptações forjadas pelo mercado, tem 
obtido melhores desempenho comparativo do que as grandes corporações, com sistemas 
organizacionais tradicionais e quase obsoletos. Competir no mercado global sem utilizar as 
tecnologias inovadoras significa atuar como coadjuvantes nesse processo competitivo. 

A percepção desse processo como integrado a um ciclo, subordinado a uma dinâmica 
resultante da intra e da interculturalidade inevitáveis e essenciais como propulsoras da 
criatividade, é a essência da transdisciplinaridade. Não assumir essa complexidade foi 
próprio da modernidade, procurando reduzi-la a categorias variáveis – segundo os 
interesses do capitalismo associado a ela – e a modismos decorrentes(...) somente com a 
visão do processo cíclico de geração, organização sócio intelectual e difusão do 

                                            
4 BLAICH, R. 1989, p.13. 
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conhecimento e da dinâmica associada, é que podemos nos situar num contexto mais 
amplo.5 

(...) podemos destacar vários aspectos caracterizados pela transversalidade 
na mediação entre o sistema produtor e o sistema consumidor: no diálogo, 
na interação e na busca por soluções que integrem as demandas de atores 
da sociedade, do mercado e do Estado; na percepção das demandas do 
indivíduo e do grupo social; na reificação de ideias em artefatos que se 
referem à cultura material local e global; e na compreensão dos impactos 
socioambientais e culturais das escolhas de um projeto (KRUCKEN, 2008, 
p.25) 

 

O status alcançado pelo profissional do design dentro das organizações, no cenário 
internacional, se deve ao eficiente uso de sua experiência pessoal aplicada à solução de 
problemas. Não só no âmbito da conceituação projetual, como também nas contribuições 
operacionais em todas as áreas estratégicas das empresas, num processo sistêmico e fluido 
costurado pela gestão do design. 

Ao desenvolver projetos orientados para a capacidade e tecnologia instalada, seja na 
indicação de determinado material, seja no planejamento da montagem do produto, seja no 
arranjo físico das operações do chão-de-fábrica, seja na ambientação de um serviço, o 
designer contribui ativamente do processo de sustentabilidade, ou seja, interfere desde a 
definição da matéria-prima mais adequada àquele contexto, passando pelas experiências 
condicionais de interação entre os vários atores envolvidos até a participação na formação 
do preço de custo unitário.  

Ao desenvolver embalagens com materiais e resistências específicas para suportar as 
diferentes exigências de estocagem, transporte e exposição, seja no planejamento unitário, 
seja no conjunto ou ainda, nos displays dos pontos-de-venda, o designer participa nas 
várias etapas da logística de distribuição. 

Ao promover a identidade visual do produto, estabelecendo o conjunto de conceitos e 
critérios que orientarão as ações integradas relacionadas às cores, às imagens e às 
tipologias apropriadas, às experiências de uso, à satisfação dos anseios dos consumidores, 
os designers contribuem efetivamente no processo de comunicação global de um produto, 
promovendo um leque de ações que abrangem desde os rótulos promocionais até 
uniformes, ambientes e sinalização de frotas.  

Ao desenvolver produtos orientados para o mercado – segmentado – adequando 
funcionalidade às necessidades de uso – tecnologia e custo – levando em consideração as 
questões ergonômicas para uso, manutenção e descarte – cuidado socioambiental – 
pensando de forma orientada à capacidade instalada do fabricante e às facilidades dos 
fornecedores, o designer estabelece um elo fundamental entre a concepção oriunda do 
marketing e a produção industrial. 

Ao identificar o cliente como usuário, o designer investe no objetivo de perceber o 
comportamento humano numa perspectiva individual e focada, mas também, em paralelo, 

                                            
5 D’AMBRÓSIO, 1997. 
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numa visão mais ampla, nos movimentos da dinâmica social e suas tendências, sejam elas 
locais ou globais, tratando, dessa forma, na medida do possível, a personalização do 
produto.  

Da mesma forma, ao identificar como um dos fatores principais para a inovação, o arranjo e 
rearranjo de componentes participantes de toda a cadeia produtiva, o designer investe 
também, no objetivo de acompanhar o desenvolvimento tecnológico e suas possibilidades 
potenciais nos vários setores produtivos. Assim o novo interage com o tradicional, seja na 
experimentação de materiais, seja na combinação de processos industriais. Essa rotina de 
integração na dinâmica dos processos produtivos são, em geral, as sementes das futuras 
inovações. 

Um dos pressupostos do trabalho do designer é o senso de equipe. O designer trabalha de 
forma participativa e colaborativa. O conceito do valor agregado, muito associado ao 
design, nasce, na verdade, muito antes de qualquer concepção de solução inovadora. A 
essência desse conceito nasce nos anos de formação acadêmica quando os alunos se 
deparam frente à questões inusitadas e desafiadoras, onde as descobertas que orientarão o 
grupo para a solução, se transforma em um sucesso coletivo.   

O conceito de equipe gera uma certa ambiência que vai além da sinergia, uma 
efervescência proativa, capaz de promover uma sensação de competência e capacidade 
executiva fantásticas. Essa noção de concretude prática experimentada, ao gerar o 
sentimento de segurança e confiança, individual e coletiva, libera nos indivíduos o medo da 
experimentação, chave para as soluções inovadoras. 

A ideia de equipe, normalmente, extrapola o universo do design, envolvendo atores de 
distintas áreas: como o cliente demandante do trabalho, os técnicos ligados aos sistemas 
produtivos da(s) fábrica(s) envolvidas, os fornecedores, os planejadores de marketing, os 
gerentes de unidades, os estrategistas de comunicação e mais recentemente – possível 
graças à tecnologia – os futuros usuários.  

O design, como ferramenta estratégica, contribui de forma efetiva e arrojada, para as 
demandas complexas que o novo ideal global pede: produtos globais, sustentáveis, com 
linguagem global e passível de personalização local e/ou pontual. 

Panoramas da Inovação Global 

O ‘Global Innovation Index’ - GII6 é uma plataforma que classifica as economias mundiais 
com base em 80 indicadores que entende como fundamentais para a inovação, como:  

• registro de propriedade intelectual; 

• criação de aplicativos móveis; 

• gastos com educação; e 

• publicações científicas e técnicas. 

                                            
6 https://www.pwc.com.br/pt/estudos/strategyand/2018/global-innovation-index-2018.html; 
https://www.globalinnovationindex.org/Home; https://nacoesunidas.org/agencia/ompi/. 
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O GII é um instrumento detalhado, de caráter quantitativo que se propõe auxiliar os 
tomadores de decisões em todo o mundo corporativo, a entender como estimular a 
inovação. A lista do ranking que analisa 126 países, é publicada anualmente pela 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI7), pela Universidade de Cornell, pelo 
Insead e tem a colaboração da Strategy&, e tem como objetivo impulsionar o 
desenvolvimento humano e econômico.  

O Brasil sobe para o 64º lugar no ranking do Índice Global de Inovação (GII) e ocupa a 4º 
posição na região da América Latina e do Caribe, atrás de Chile, Costa Rica e México. A 
China passou a figurar entre as 20 economias mais inovadoras, enquanto a Suíça manteve 
o primeiro lugar do ranking. Holanda, Suécia, Reino Unido, Cingapura, Estados Unidos, 
Finlândia, Dinamarca, Alemanha e Irlanda vêm em seguida. 

 

 
Figura 5: Dinâmica do ranking da GII (2013-2016) 
Fonte: GII, 2018 

                                            
7 A Organização Mundial da Propriedade Intelectual é uma das 16 agências especializadas da ONU, criada em 
1967, com sede em Genebra. No âmbito global a OMPI é agência que se dedica à constante atualização e 
proposição de padrões internacionais de proteção às criações intelectuais em âmbito mundial. Os exemplos mais 
marcantes desta atuação são o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); o apoio ao Convênio 
Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV); o Protocolo de Madrid, para o registro 
internacional de marcas; e as negociações relativas à harmonização no campo de patentes e marcas e direito de 
autor. 
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Figura 6: Ranking – entre parênteses a posição em 2017 
Fonte: GII, 2018 
 

A Interação Prática com Fontes Externas – mini casos 

# Caso da Geoscience Badley 

Badley Geoscience Ltd é uma pequena empresa de geologia fundada em 1980. A empresa, 
com 12 funcionários, é prestadora de serviços especializados para a indústria internacional 
de petróleo e gás.  

Garantir um processo contínuo de inovação é essencial permanecer na vanguarda da sua 
indústria e o conhecimento internacional é crítico. A empresa utiliza uma série de 
mecanismos incluindo conferências, fóruns on-line, literatura e publicações internacionais, 
além da interação com seus clientes.  

O trabalho de Badleys gira principalmente em torno de um software para apoiar a indústria 
de petróleo e gás. Seu software inclui um conjunto de módulos que fornece um conjunto 
focado de ferramentas avançadas de análise geológica de falhas e avarias relacionadas 
com processos que apoiam as empresas na prospecção de petróleo e gás. Existem muitos 
softwares e ferramentas no mercado que permitem que os geocientistas possam construir 
modelos geológicos. A empresa colabora com a The Fault Analysis Group (FAG) da 
University College Dublin. O FAG fornece a ideia básica, a subsequente pesquisa e o 
protótipo, enquanto a Badleys desenvolve formas para as empresas petrolíferas se 
apropriarem e utilizarem. Badleys também explora fontes de conhecimento internacional, 
através de uma forte relação colaborativa com a Liverpool University, engajando-se em 
projetos de pesquisa em geologia global com consórcios que envolvem instituições 
acadêmicas e empresas de energia. A Université Louis Pasteur, em Estrasburgo é também 
um parceiro de pesquisa.  
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Como uma pequena empresa, a Badleys depende do apoio de agentes ultramarinos, como 
a empresa australiana Gingko ENP GNG. Essa cooperação permite a empresa a manter-se 
atualizada com os desenvolvimentos globais mais recentes, assegurando que eles tenham 
uma presença mais forte no exterior. (www.badleys.co.uk). 

# Caso da Lego 

Em um mundo com cerca 8 bilhões de pessoas “somos mais parecidos uns com os outros 
do que imaginamos” – e são as pequenas pistas que deixamos, os small data, que vão 
permitir que cada um venha a ser diferente do outro, e, por esses detalhes, somos 
(re)conhecidos. “Uma escova de dentes, uma fotografia ou um simples par de sapatos 
podem revelar características nossas tão únicas como uma gota de sangue”. 

Martin Lindstrom, aponta que “85% das decisões que tomamos são irracionais”. Estas 
estatísticas, baseadas em pesquisas científicas, ainda estão distantes do entendimento dos 
gestores, boa parte das grandes organizações – política, negócios, educação... – ainda não 
teve condição de absorver estas informações. 

Uma provocação óbvia surge com o termo. É a relação com o `big data`. Para o autor estas 
pequenas pistas que deixamos (small data), combinadas com a mega base de informações 
(Big Data) vão conformar as bases perfeitas para que as grandes empresas consigam 
montar a totalidade do quebra-cabeça. 

A A.I. associada com banco de dados que se complementem com a qualidade comentada, 
tornará possível conhecer os comportamentos e necessidades dos consumidores, 
antecipando tendências e nuances de comportamento. “As previsões mais fidedignas 
resultam dos Big Data (mais lógicos) e dos small data (mais instintivos) em conjunto”. A 
Disney, Pepsi, American Express, Mercedes-Benz, Reuters, McDonald’s, entre outras das 
‘grandes’ já vem atuando com esse tipo de base de investigação, há mais de 10 anos. 

A consultoria que Lindstrom prestou à Lego – fabricante de brinquedos – viralizou e ganhou 
destaque nas escolas de design e comportamento do consumo de todo o mundo. A Lego 
estava à beira do colapso e precisava agir. Como última cartada, utilizando as bases de 
pesquisa dos Big Data, seus gestores passaram a crer no cenário proposto pelas evidências 
da pesquisa: as crianças tinham perdido a paciência para montar castelos, pontes e casas 
durante horas a fio! A partir desta constatação, decidiram redesenhar não só a lógica como 
as peças do Lego – as fizeram maiores, para demorar menos tempo para montar. As 
receitas caíram 31%. 

Quando Lindstrom chegou na Lego deu início à análise dos small data, por meio de rotinas 
de visitas e entrevistas à várias crianças. Em algum momento deste processo os tênis de 
uma criança de 11 anos, viria a se tornar um marco. Aquele tênis revelara a maior pista de 
todas. “Um dos executivos perguntou qual é a coisa de que mais te orgulhas na vida?”. O 
menino apontou para o par de tênis, explicando que eram a prova de que ele era o maior 
skatista da cidade. Este foi, segundo Lindstrom, o momento do insight foi iluminador. A 
equipe de projeto percebeu que se uma criança tem paciência para praticar skate durante 
horas, também deveria mostrar paciência para montar as peças de Lego. A partir deste 
marco, a Lego redesenhou, novamente, os seus brinquedos, voltando ao tamanho menor e 
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incluindo uma quantidade maior de peças em cada caixa. Voltou a ganhar o mercado e a 
crescer, sendo, hoje, uma das maiores empresas de brinquedos do mundo. 

Lindstrom afirma que o futuro vai exigir às organizações um modelo muito mais H2H 
(Human-to-Human) e a lógica do small data,  por revelar emoções e sentimentos do 
consumidor, associada ao big data, dará às empresas a oportunidade única de criar 
experiências que realmente gerem empatia com os consumidores e os levem a “guardar a 
marca no coração”. 

Recuperar as competências humanas que sempre conduziram as percepções humanas 
para identificar ambientes, coisas e pessoas, e, a partir daí, registrar a experiência de 
mundo serão o verdadeiro fator diferenciador no futuro da customer experience. 
(www.lego.com) 

# Caso da Biocatalisadores 

A Biocatalysts Ltd é uma fabricante de enzimas, totalmente independente, que foca, 
principalmente, a melhora da qualidade de produtos e os processos da indústria alimentícia. 
A empresa, que foi fundada em 1983, é localizada ao norte de Cardiff. A firma tem 30 
trabalhadores e um volume de negócios de cerca de 5 milhões de libras, com 90 por cento 
das vendas em exportações. 

A empresa opera com uma abordagem orientada ao cliente diferenciada, o que exige que os 
Biocatalisadores trabalhem com eficiência com um parceiro de co-desenvolvimento com 
seus usuários finais do produto. 

Este modelo de negócio de nicho requer um trabalho de busca por fontes de conhecimento 
estratégicas intensa, focada e efetiva. Sua equipe atende a uma ampla gama de eventos 
internacionais e procura desenvolver ligações com as principais universidades do Reino 
Unido e em todo o mundo. Uma questão-chave é a efetivação do armazenamento e a 
recuperação da enorme quantidade de conhecimento a que têm acesso. A falta de um 
sistema de gestão do conhecimento interno pode levar ao uso ineficiente desse 
conhecimento. Isto torna a o relacionamento com a Nerac, extremamente relevante – 
empresa norte-americana, fornecedora de relatórios de tecnologia. 

Em um ambiente onde a sobrecarga de informações é muitas vezes um problema, a 
contribuição principal da Nerac é ajudar a compreensão das futuras tendências tecnológicas 
dentro do setor industrial. Isso permite que os Biocatalisadores tenham agilidade para 
antecipar as demandas dos clientes, em vez de, simplesmente, impulsionar as capacidades 
técnicas internas. Os Biocatalisadores ganharam inúmeros negócios e prêmios da indústria, 
incluindo um prêmio Queens. A empresa agora fornece a três das cinco maiores empresas 
do mundo, do setor de alimentos. (www.biocatalysts.com). 

# Caso da Easylab 

O core business da Easylab é o design, o desenvolvimento, a produção e o apoio de 
equipamentos científicos que estendam as fronteiras da ciência experimental para 
condições extremas, de pressões extremamente altas. 
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O Easylab pretende ser uma referência no fornecimento de instrumentos que permitam o 
desenvolvimento científico em ambientes de alta pressão. Fundada em 2004 por dois 
físicos, a empresa emprega atualmente sete pessoas, laboratórios de suprimentos, 
instituições de pesquisa e universidades de todo o mundo que trabalham nos campos da 
física, geofísica, química e biologia. 

Iniciando sua jornada na unidade de incubação da Royal Holloway, da London University, 
em Egham. A empresa é, atualmente, localizada na Science and Technology Centre of the 
University of Reading, embora não tenha ligações científicas diretas com a Universidade. 

Manter vínculos efetivos com a comunidade acadêmica global, tanto como fonte de 
conhecimento, quanto como usuários finais de seus produtos, este continua a ser um fator 
de sucesso crucial. O Easylab colabora com a aprendizagem de clientes e de outros 
fornecedores de produtos científicos conexos, o que permite a empresa oferecer novas 
técnicas e soluções. A empresa procura manter o equilíbrio entre os direitos do que tem 
origem externa e do que tem origem interna – e codificada – sempre que possível.  

Embora grande parte desse conhecimento ser oriundo, em princípio, fruto de ‘inovação 
aberta’ - domínio público – a empresa pretende, ao longo do tempo, envolver cientistas 
diretamente em projetos que utilizam força de trabalho específica. Fundamental para isso é 
um entendimento das motivações e expectativas dos indivíduos da relação colaborativa. 
Este objetivo tem sido viabilizado por conta da capacidade da empresa de manter esse 
efetivo equilíbrio entre o externo e o interno, ou núcleo de ciência versus a exploração de 
sinergias em novas áreas – na sua busca estratégica por fontes de conhecimento. 
(www.easylab.com). 

# Caso da Nike 

Durante a Copa do mundo 2006, em parceria com a Google, a Nike criou um site de redes 
sociais, o Joga.com, convidando pessoas para filmarem suas habilidades de futebol, fazer 
upload dos vídeos apresentando seu talento, e depois ter a comunidade da rede 
comentando, classificando e compartilhando o conteúdo gerado pelo usuário. A comunidade 
foi o juiz de um vencedor a cada mês. 

Num momento seguinte, o Joga.com ampliou o convite para que as pessoas criassem seus 
próprios perfis e interagissem com os outros. O site, agora em atividade, passava a reunir 
uma comunidade temática que permitia que os indivíduos compartilhassem experiências 
coletivas de futebol. Com mais de 1 milhão fãs participando deste esforço inovador de 
construção da marca, a Nike teve uma oportunidade única de aprender diretamente de seus 
clientes. 

Em paralelo a este esforço, a Nike patrocinou competições de futebol de rua, criou um site 
que conectava jogadores profissionais com seus fãs. Nesse momento, um vídeo da Nike, 
com Ronaldinho, foi baixado mais de 32 milhões vezes. Além disso, no site “Nike ID”, a 
empresa convidou fabricantes de tênis para competir em novo projeto para a Nike e 
competição virou um reality show. Os clientes/fãs podiam ir ao site da NikeID para 
personalizar seus próprios sapatos de vários estilos, cores e bandeiras de países. 
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A Nike passou a fornecer softwares para equipes de futebol e ligas profissionais para co-
projetar e personalizar novos tênis. Através destas muitas iniciativas, a Nike passou a se 
conectar com milhões de fãs de futebol ao redor do globo. A oportunidade estratégica para a 
Nike foi poder consolidar sua marca e promover o uso de plataformas de engajamento 
através das quais a empresa pode estabelecer relacionamentos com escala e escopo como 
nunca antes.  

A Nike, uma organização tradicionalmente centrada em produtos, passa a conquistar uma 
vantagem no mercado, com a nova lógica de ‘criação de valor através de experiência’. Se 
na lógica anterior, o produto era o ponto final da experiência de interação com consumidor, 
agora é o ponto de partida. No exemplo dado com o futebol, a Nike pode gerar e refinar 
novas ideias rapidamente, aprender sobre o que os clientes querem, o que não querem e 
como eles querem se engajar.  

Além disso, a Nike pode explorar a criatividade coletiva de sua base de clientes. À medida 
que se envolve com a sua comunidade de clientes, a empresa pode ir construindo sua 
marca de forma única, seja na participação e influência nos processos de design, seja 
fazendo parte da criação da oferta de produtos e serviços, ou através de redes sociais com 
pessoas que compartilham a paixão de espírito para o esporte.  

Para a empresa, esta dinâmica de interação pode reduzir falhas nos produtos e nos 
serviços, alertar para desalinhamento com a demanda e acelerar e melhorar a aceitação do 
mercado.  

A Nike começou a mover rapidamente seus outros negócios nesta direção, de 
desenvolvimento de plataformas para co-criar valor com os clientes. Do ponto de vista da 
empresa, a co-criação de valor com os clientes envolve um processo de interação que 
resulta numa rápida e contínua aprendizagem. Para que as pessoas possam ter 
experiências de engajamento convincentes os processos de co-criação de experiência 
(ECC) envolvem o desenvolvimento de competências específicas para estas interações co-
criativas, utilizando como lógica o modelo DART – diálogo, acesso, retorno de risco e 
transparência. O modelo de co-criação do DART foi concebido para fomentar um diálogo 
significativo entre o cliente e a empresa.  

A Nike vem replicando e ampliando, com sucesso, sua experiência de parcerias com outras 
empresas para, em conjunto, interagir diretamente com seu público – como por exemplo em 
parcerias com a Sony, NBA, PlayStation, Ashoka, entre outras, além do fomento e 
engajamento em campanhas globais, como no caso dos transgêneros. 
(https://www.nike.com.br/corrida/nrc) 

# Caso da Kinetic Cubed 

A Kinetic Cutbed Ltd é uma fornecedora especializada de soluções de negócios 
internacionais para desenvolvimento económico, comércio e promoção de investimento. 
Seus principais serviços e atividades dependem de um compromisso contínuo de 
fornecimento de conhecimentos internacionais, para poderem apoiar os seus clientes. A 
empresa tem sua sede no noroeste da Inglaterra, com filiais em Lancaster, Cardiff, Nova 
Deli, Madrid e Barcelona. 
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A empresa mobiliza uma série de mecanismos para acessar as fontes conhecimento, onde 
os associados e parceiros são particularmente importantes, na participação em conferências 
internacionais. 

A Kinetic Cubed é um provedor internacional, apoiando os clientes na aplicação dos seus 
conhecimentos.  No entanto, a transferência de conhecimento é um processo bidirecional e 
a empresa também se esforça para acessar distintas fontes de conhecimento internacionais 
como meio de melhor apoiar seus clientes - alimentando o desenvolvimento de seus 
negócios. 

A empresa baseia-se frequentemente no conhecimento das redes para atender os requisitos 
dos clientes. No entanto, a busca por fontes de conhecimento é também um processo 
contínuo para o negócio, apontando novas oportunidades, novos mercados e novas formas 
de fazer as coisas. 

A Kinetic Cubed proporciona um serviço de apoio à entrada e ao desenvolvimento do 
mercado, ajudando as empresas europeias a ingressar em nichos. Trabalha com escritórios 
parceiros nos mercados de caixa-preta, incluindo parceiros estratégicos na Turquia, Quénia 
e África do Sul. Como contratante, a empresa atua como ‘tradutora de cultura’, o que 
permite um alto grau de garantia de qualidade e permite que as necessidades do cliente 
sejam totalmente compreendidas e retransmitidas aos escritórios parceiros. A empresa 
também maximiza as oportunidades de negócios em conferências internacionais. 
(www.kinetic3.co.uk). 

# Alibaba 

Em setembro de 2014, a Alibaba virou manchete ao realizar o maior IPO do mundo. Hoje a 
empresa tem uma das dez maiores capitalizações globais de mercado, superou a Walmart 
em vendas globais e expandiu-se em todos os principais mercados do mundo. 

Segundo seu fundador, Jack Ma, diz que, com menos de 10 anos de negócio, percebeu que 
a verdadeira inovação da Alibaba residia no fato de que estávamos, realmente, construindo 
um ecossistema: uma comunidade de organismos (empresas e consumidores de muitos 
tipos) que interagia não só mutuamente como também com o ambiente (a plataforma online 
e o conjunto mais amplo de elementos físicos off-line). O imperativo estratégico era garantir 
que a plataforma fornecesse todos os recursos, ou o acesso aos recursos, de que um 
negócio online precisa para ter êxito, e dessa forma apoiasse a evolução do ecossistema. 

No início, o ecossistema construído era simples: ligamos compradores e vendedores de 
mercadorias. Conforme a tecnologia avançava, mais funções de negócios eram 
incorporadas online, incluindo as estabelecidas, como publicidade, marketing, logística e 
finanças, e as emergentes, como marketing de afiliados, recomendação de produtos e 
influenciadores de mídia social. E, à medida que o ecossistema era expandido nosso para 
acomodar essas inovações, criávamos novos tipos de negócio online, reinventando 
completamente o setor de varejo da China ao longo do caminho. 

Hoje a Alibaba não é apenas uma empresa de comércio online. Ela é o conjunto de todas as 
funções associadas ao varejo coordenadas online em uma vasta rede orientada por dados 
que inclui vendedores, profissionais de marketing, prestadores de serviços, empresas de 
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logística e fabricantes. Em outras palavras, a Alibaba faz o que a Amazon, a eBay, a 
PayPal, a Google, a FedEx, os atacadistas e boa parte dos fabricantes fazem nos Estados 
Unidos, com a saudável ajuda de serviços financeiros para guarnecer. 

Das dez empresas mais valorizadas do mundo atualmente, sete são empresas de internet 
com modelos de negócio semelhantes aos nossos. Cinco delas — Amazon, Google e 
Facebook nos Estados Unidos, e Alibaba e Tencent na China — têm apenas 20 anos. Por 
que tanto valor e poder de mercado surgiram tão rápido? Por causa de novos recursos na 
coordenação de redes e inteligência de dados usados por todas essas empresas. Os 
ecossistemas que elas administram são muito mais eficientes economicamente e muito mais 
centrados no cliente do que os setores tradicionais. Essas empresas seguem a abordagem 
chamada de empresa inteligente, que representa a lógica dominante dos negócios do futuro, 
segundo Jack Ma. 

O negócio inteligente surge quando todos os stakeholders envolvidos em atingir um objetivo 
comum de negócio — por exemplo, o varejo ou o compartilhamento de caronas — são 
coordenados em uma rede online e usam a tecnologia de aprendizado de máquina para 
alavancar dados de forma eficiente e em tempo real. Esse modelo habilitado pela 
tecnologia, no qual a maioria das decisões operacionais é feita por máquinas, permite que 
as empresas se adaptem de forma dinâmica e rápida às mudanças nas condições de 
mercado e às preferências dos clientes, obtendo enorme vantagem competitiva em relação 
aos negócios tradicionais. 

Evidentemente, o amplo poder de computação e os dados digitais são o combustível para o 
aprendizado de máquina. Quanto mais dados e quanto mais iterações do mecanismo 
algorítmico, melhor será o output. Os cientistas de dados criam modelos de previsão 
probabilística para ações específicas e, em seguida, o algoritmo produz grandes 
quantidades de dados para, a cada iteração, tomar decisões melhores em tempo real. Esses 
modelos de previsão se tornam a base da maioria das decisões de negócios. Assim, a 
aprendizagem de máquina é mais que uma inovação tecnológica — ela vai transformar a 
forma como os negócios são feitos à medida que a tomada de decisão humana é, cada vez 
mais, substituída pela produção algorítmica. (www.alibaba.com) 
(https://hbrbr.uol.com.br/alibaba-futuro-negocios/). 
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