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RESUMO  

Ao longo dos últimos anos, considerando o vertiginoso desenvolvimento dos meios tecnológicos 

e a extrema competitividade que domina grande parte dos mercados, o tema da Gestão da 

inovação tornou-se alvo de estudo e debate por parte de administradores e pesquisadores. O 

presente estudo tem como propósito investigar a produção científica e suas características na 

área de Gestão da Inovação publicada nos periódicos nacionais na área de Administração 

classificados pela CAPES como A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5 localizados no sistema WebQualis 

no período de 2014 ao mês de maio de 2019. A tipologia usada na pesquisa foi descritiva, com 

abordagem qualitativa, com o uso do método bibliométrico. A pesquisa tem caráter teórico 

conceitual, através do desenvolvimento de uma revisão de literatura sobre inovação e análise de 

publicações com dados empíricos sobre gestão da inovação. Como modelo de pesquisa foi 

adotado a bibliometria em dados secundários sobre Gestão da inovação presentes nos periódicos 

classificados como A1, A2, B1, B2. B3, B4 e B5 constantes no sistema WebQualis Capes na 

área de Administração, a qual obteve uma amostra de 251 artigos. Os dados revelaram que o 

ritmo de produção de artigos científicos sobre gestão da inovação apresenta uma certa constância 

no decorrer dos anos analisados, podendo, tal produção, ser considerada como bastante 

significativa, tendo em vista que neste período, foram produzidos 251 artigos científicos sobre 

o tema em estudo, ou seja, uma média de 46,39 artigos por ano. Vale justificar que essa média 

se deve, especialmente à revista Gestão Universitária na América Latina com uma amostra de 

38 artigos (15,13% do total da amostra) ao longo do ínterim considerado. Além disso, constatou-

se que há uma elevada concentração de artigos em um pequeno número de periódicos, ou seja, 

com a pesquisa foi observado que apenas 6 periódicos somavam juntos 152 artigos científicos 

sobre gestão da inovação, ou seja, mais de 50% da produção verificada no decorrer dos anos em 

análise. Além disso, destacaram-se as áreas temáticas referentes à Estudos de caso sobre 

inovação, tipos e produção cientifica em inovação como também a produção de artigos 

concentrada em IES (Instituições de Ensino Superior) situadas na região Sul e Sudeste do Brasil.  

  

Palavras-chave: Inovação, Gestão da Inovação, Estudo Bibliométrico.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ABSTRACT  

This study aims to investigate the scientific production and its characteristics in the area of 

Innovation Management published in national journals in the area of Administration classified 

by CAPES as A1, A2, B1, B2, B3, B4 and B5 located in the WebQualis system in the period. 

from 2014 to May 2019. The typology used in the research was descriptive, with a qualitative 

approach, using the bibliometric method. The research has a conceptual theoretical character, 

through the development of a literature review on innovation and analysis of publications with 

empirical data on innovation management. As a research model was adopted bibliometrics in 

secondary data on Innovation Management present in journals classified as A1, A2, B1, B2. B3, 

B4 and B5 contained in the WebQualis Capes system in the Administration area, which obtained 

a sample of 251 articles. The data revealed that the pace of production of scientific articles on 

innovation management presents a certain constancy over the years analyzed, and such 

production can be considered as quite significant, considering that during this period, 251 

scientific articles on innovation management were produced. theme under study, ie an average 

of 46.39 articles per year. It is worth to justify that this average is due, especially to the magazine 

University Management in Latin America with a sample of 38 articles (15.13% of the total 

sample) over the interim considered. In addition, it was found that there is a high concentration 

of articles in a small number of journals, ie, with the research it was observed that only 6 journals 

together together 152 scientific articles on innovation management, ie, more than 50% of the 

production verified over the years under analysis. In addition, the thematic areas related to Case 

Studies on innovation, types and scientific production in innovation were highlighted, as well 

as the production of articles concentrated in HEIs (Higher Education Institutions) located in the 

South and Southeast of Brazil.  

  

Key words: Innovation, Innovation management, Bibliometric study  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Nos dias hodiernos, considerando o intenso fluxo de produtos e serviços existentes  

entre, praticamente todo o mundo, as opções que o mercado tem para satisfazer suas 

necessidades são inúmeras e as organizações, certas vezes, parecem ainda não terem percebido 

que a única forma de se destacarem das demais e caminharem rumo ao topo mercadológico é 

investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. (CONNOR et al., 2008).  

Nesse contexto, a ascendente importância da inovação para a competitividade é  

amplamente conhecida, visto que muitos autores enfatizam sua necessidade para que o 

sucesso em longo prazo seja alcançado. Dessa forma, a falta de inovação vem sendo 

considerada como um entrave para o crescimento de uma empresa (NAGATA et al., 2014).  

Desse modo, a inovação é eficaz não somente para a abertura de novos mercados,  

mas para que a organização se mantenha em um degrau acima dos seus concorrentes e apresente 

crescimento sustentável ao longo de sua existência (SERAFIM, 2011).  

Mariano (2004) destaca que no mundo globalizado a concorrência se torna cada vez  

mais acirrada e as organizações necessitam alcançar e manter uma vantagem competitiva pela 

criação e implementação de novas ideias em produtos, processos e serviços.    

Nesse contexto de globalização e competitividade vale salientar que as empresas,  

principalmente ligadas ao setor industrial, que não valorizarem o processo de inovação de seus 

produtos, serviços, processos, tecnologia e demais recursos institucionais, praticamente estão 

fadadas a serem esquecidas (NATÁRIO, 2004).      

Consoante Serafim (2011) as empresas entenderam que é necessário que suas  

marcas sejam percebidas pelos clientes como inovadoras, pois no momento da compra os 

consumidores associam a marca ideias como qualidade, modernidade e eficiência que são 

valorizadas e geram fidelização e maior disposição dos clientes em investir para adquirir seus 

produtos e serviços.  

Desse modo, apontam-se como alguns dos principais benefícios da inovação a  

parcela de mercado conquistado pela empresa e a consequente repercussão no faturamento e a 

elevação dos índices de produtividade e eficiência. Abordando uma visão mais ampla, pode-se 

destacar as transformações na competitividade internacional e um extravasar dos 

conhecimentos que são gerados dentro das empresas, beneficiando a sociedade (OECD, 1997).  

Segundo Alvarenga Neto (2006), esses novos conhecimentos impulsionam as  

organizações a se reinventarem, desenvolvendo novos recursos e capacidades no meio 

empresarial e em seus colaboradores, além de criar novos produtos e serviços e aperfeiçoar os 

já existentes, melhorando processos internos e externos.  

Essa troca de conteúdo e informações de qualidade entre a empresa e o meio externo 

(laboratórios de teste, institutos de pesquisa e outras empresas) produz um nível de 
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conhecimento inesgotável capaz de transformar o ambiente de trabalho em um local 

consideravelmente qualificado (SERAFIM, 2011).   

Tanto é verdade que há muitos estudos tentando explicar o processo de transferência  

de conhecimento entre universidades, empresas e entes governamentais, atentando em variados 

aspectos desse processo contrastando evidências da importância dos diferentes tipos de 

conhecimento para as empresas (FREITAS E BEKKERS, 2007).  

A fim de se evitar entendimentos superficiais, vale salientar que apesar de estar  

intrinsecamente ligada ao aspecto tecnológico, a inovação não está presente apenas em 

ambientes com alta tecnologia. A depender da estrutura e complexidade das organizações que 

atuam em um determinado nicho de mercado, as inovações podem ocorrer de forma bem 

simples e com baixo custo, agregando valor para os clientes e para a própria organização 

(SCHUMPETER, 1997).  

Além disso, é importante frisar o entendimento de que a inovação surge como  

resultado de um processo, o qual apresenta como insumos basilares ideias, que são geradas por 

unidades de negócio e que são aperfeiçoadas através da contribuição de outras áreas internas e 

até mesmo partes externas, como clientes e fornecedores (HANSEN e BIRKINSHAW, 2007).   

Estas, por sua vez, são desenvolvidas e acabam por gerar difusão de conhecimento,  

materializado por incrementos em bens, serviços e processos já existentes ou na criação de 

novos itens de valor, contribuindo para o entendimento da relevância do processo de inovação 

e a necessidade de aferição e análise da produção científica, (HANSEN e BIRKINSHAW, 

2007).   

Diante desse contexto, faz-se indispensável a aplicação de uma técnica quantitativa  

e estatística para medição dos índices de produção e difusão do conhecimento científico até 

então produzidos. Tal técnica, denominada como estudo bibliométrico, se constitui na aplicação 

de técnicas estatísticas e matemáticas para descrever aspectos da literatura e de outros meios de 

comunicação.   

A bibliometria vem sendo utilizada nas diversas áreas do conhecimento como  

metodologia para a obtenção de indicadores de avaliação da produção científica. De modo geral, 

o princípio da bibliometria é analisar a atividade científica ou técnica pelo estudo quantitativo 

das publicações e o seu principal objetivo é o desenvolvimento de indicadores confiáveis para 

estas análises (SANTOS e KOBASHI, 2009).  

Considerando todo o cenário já exposto, surge a indagação: Como o campo de  

gestão da inovação tem sido abordado com relação ao desenvolvimento da produção científica 

nacional no transcorrer dos anos de 2014 a maio de 2019? Para isso, definiu-se como objetivo 

geral analisar as características da produção científica relacionada ao tema de gestão da 
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inovação publicada em periódicos da área de Administração, classificados pela Capes como 

A1, A2, B1, B2, B3, B4 E B5 no período compreendido entre os anos de 2014 a 2019 (maio).  

Para a construção deste estudo, foram estabelecidos os seguintes objetivos  

específicos:  

a) Quantificar os artigos científicos sobre gestão da inovação publicados de 2014a  

maio de 2019 em periódicos brasileiros da área de Administração, escritos em língua vernácula 

e presentes na plataforma WebQualis nos extratos A1, A2, B1, B2, B3. B4 e B5 discriminados 

na quarta seção desse trabalho;   

b) Identificar as áreas temáticas contidas nos artigos em análise;  

c) Analisar o procedimento metodológico, tipologia e natureza utilizadas nas  

pesquisas para a realização dos artigos.  

d) Identificar as referências mais utilizadas nos artigos sobre o tema gestão da  

inovação.  

O presente estudo é dividido em 6 seções, visando tornar mais fácil a compreensão  

e a identificação rápida dos objetivos abordados em cada seção. Inicialmente apresenta-se a 

introdução, expondo o tema, a estrutura geral do trabalho e sendo responsável por demonstrar 

a relevância da pesquisa e resumir ideias posteriormente tratadas.   

A segunda seção aborda os conceitos de inovação e sua gestão, as teorias que tratam  

do assunto, utilizando diversos autores na fundamentação teórica.   

A terceira seção aborda o estudo bibliométrico, enfatizando as teorias que abordam  

o assunto, a fim de oferecer um embasamento teórico acerca da matéria.  

A quarta seção trata da metodologia da pesquisa, com destaque para classificação  

da pesquisa, sujeitos de pesquisa e os instrumentos, assim como os procedimentos de coleta de 

dados e da análise dos resultados.  

A quinta seção traz a apresentação dos resultados.   

A sexta seção, resulta nas considerações conclusivas que este estudo possibilitou.  

Quanto aos fins, o estudo classifica-se como descritivo, pois segundo Andrade 

(2002), a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, analisa-los, 

classifica-los e interpreta-los, sem que ocorra a interferência do pesquisador.  

Quanto à natureza do problema, o estudo utilizou-se da abordagem quantitativa,  

pois, conforme os autores Manzato e Santos (2012), a pesquisa quantitativa é utilizada para 

medir opiniões, hábitos e atitudes, dentre outras medições que se deseja realizar.  
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2. GESTÃO DA INOVAÇÃO   

Esta seção traz aspectos teóricos sobre gestão da inovação, bem como seus tipos e  

as diversas teorias que tratam do assunto.   

  

2.1 O conceito de inovação  

Com o intuito de facilitar o entendimento acerca do que é a inovação, se faz  

importante ressaltar a origem desse termo. A palavra inovação é oriunda do latim “innovâtus”, 

formada pela união de dois vocábulos, que são “in”, significando “movimento para dentro” e 

“novus”, cujo significado é “novo”. Logo, etimologicamente define-se inovação como o 

movimento que busca o novo, a criação de algo que ainda não existiu. (Manual de orientações 

gerais sobre inovação) (GRIZENDI, 2011).  

O conceito de inovação começou a ser apresentado de forma mais estruturada,  

quando Schumpeter (1984) trouxe em seu clássico livro Capitalismo, sociedade e democracia a 

teoria da destruição criadora. Nele, o mesmo afirma que a sociedade capitalista se revoluciona 

incessantemente de dentro para fora, incessantemente destruindo velho, incessantemente 

criando o novo. Esse processo é o fato essencial do capitalismo, traduzindo o desenvolvimento 

capitalista, onde as velhas estruturas, muitas vezes obsoletas são destruídas e criadas novas, 

técnicas antigas e ineficientes são substituídas ou melhoradas por novas, entre outros casos. 

Basicamente, é a capacidade que as empresas têm de se adaptar às situações que lhe são 

impostas pelas mudanças ocorridas no mercado, possibilitando-as que se reposicionem de 

forma contínua no mercado.  

Para Simantob e Lippi (2003), a inovação nada mais é que uma iniciativa, modesta  

ou revolucionária, que surge como uma novidade para a organização e para o mercado e que, 

aplicada na prática, traz resultados do ponto de vista econômico para a empresa, sejam eles 

ligados à gestão, processos ou modelo de negócios.    

Do ponto de vista da FINEP (2018), inovação é a introdução, com êxito, no 

mercado, de produtos, serviços, processos, métodos e sistemas que não existiam anteriormente, 

ou contendo alguma característica nova e diferente do padrão em vigor, compreendendo 

diversas atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras, comerciais e 

mercadológicas. Nesse sentido, a exigência mínima é que o 

produto/serviço/processo/método/sistema inovador deva ser novo ou substancialmente 

melhorado para a empresa em relação aos seus competidores.  

Oque mais importa não é a novidade em si, mas o impacto significativo que essa  

mudança pode proporcionar ao mercado e às empresas nele situadas. É o que ele denominou de 

inovação radical ou disruptiva. As empresas habituadas com os modelos tradicionais de gestão 

e focando, muitas vezes, apenas no curto prazo, acabam não observando tecnologias que estão 
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surgindo ao seu redor e que poderiam ser utilizadas na criação de nova proposição de valor ao 

mercado, deixando passar, dessa forma, grandiosas oportunidades (CHRISTENSEN,1997).  

Drucker (1998), por sua vez, enxerga inovação como a ação de atribuir novas  

capacidades aos recursos (pessoas, bens e processos) já existentes na empresa para gerar maior 

valor econômico. Vale destacar que apesar da forte ligação ao aspecto econômico, inovação 

não se restringe somente a esse contexto, tendo em mente que as inovações sociais, nos 

paradigmas e na forma como as empresas gerenciam seus negócios são tão importantes ou mais.    

Diante do exposto, se torna inevitável distinguir as ideias de inovação e invenção,  

tão comumente confundidas, tanto por profissionais quanto por acadêmicos. Conforme (Tidd; 

Bessant; Pavitt,2008) invenção é o resultado (produto, tecnologia ou melhoria) que não seja 

capaz de gerar retorno suficientemente compensatório ao ponto de valer o investimento feito 

em conhecimento, informação e criatividade.   

Outrossim, antes de gerar uma inovação, o processo de inovação tecnológica resulta  

numa invenção, até o instante em que é incorporada ao produto e introduzida no mercado, 

dando-se partida a etapa de difusão da inovação (TOLEDO,2004).   

Corroborando com essa ideia, Schumpeter (1997) define invenção como algo novo  

e que pode ser explorado comercialmente. Em contraponto, inovação trata-se da mesma 

novidade, só que explorada comercialmente de alguma forma, sendo exposta ao mercado com 

o intuito de se obter vantagens econômicas e garantir vantagem competitiva. Assim, é possível 

perceber que a invenção tem um cunho essencialmente tecnológico, ao passo que a inovação é 

um tema bem mais amplo, englobando os aspectos econômicos, sociais, gerenciais e 

tecnológicos.  

  

2.2 Tipos de inovação  

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) relacionam a inovação ao aspecto da mudança,  

podendo assumir múltiplas facetas, de onde surgiu os “4 Ps da inovação”, os quais são: Inovação 

de produto/serviço: mudança nas coisas (produtos/serviços) que uma empresa oferece; 

Inovação de Processo: mudanças na forma em que os produtos/serviços são criados e entregues; 

Inovação de posição: mudanças no contexto em que os produtos/serviços são introduzidos, 

Inovação de paradigma: mudanças nos modelos mentais subjacentes que orientam o que a 

empresa faz.   

Além do critério da mudança, os autores também classificam a inovação segundo o  

grau de novidade percebido, pode variar de pequenas melhorias/incrementos até mudanças 

modificações radicais nos produtos e nas estruturas de negócio que transformam a forma como 

se vê ou usa as coisas e que pode se apresentar como novidade para a empresa, mercado e para 

o mundo, descrita da seguinte maneira:  
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Inovação incremental: melhoria nos produtos/processos já existentes.  

Intermediário: novidade para a empresa.  

Inovação radical: novidade para a empresa, mercado e mundo.  

Segundo Freitas (2013) as inovações incrementais são aquelas que se dão de forma  

gradual, que já fazem parte de melhorias existentes, por outro lado inovações radicais são 

transformações que mudam completamente os conceitos, resultando em produtos e processos 

novos que geralmente possuem alto risco.  

De acordo com Schumpeter (1997), as inovações radicais produzem mudanças 

bastante relevantes para o mundo, ao passo que as incrementais fazem parte do processo de 

mudança cotidiano. 

O ponto de vista de Davila, Epstein e Shelton (2007), reforça o conceito trazido por 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008), no entanto, modifica o conceito intermediário (substituída pelo 

termo semi-radical) e apresenta uma nova espécie de inovação (radical de fachada), sendo 

apresentado da seguinte forma:  

 Inovação incremental: é a forma mais comum presente nas organizações, 

correspondendo a cerca de 80% do investimento das companhias. Resulta em melhorias 

perceptíveis naquilo que a empresa já faz, sem a necessidade de fazer mudanças mais bruscas 

ou dispender grandes investimentos, trazendo mais segurança, sem perder competitividade.  

Inovação semi-radical: mudanças e resultados mais relevantes do que aqueles 

obtidos pela inovação incremental, onde duas variáveis-chave (tecnologia e modelo de negócio) 

se relacionam entre si.   

Inovação radical: mudanças completamente novas, evidenciados por produtos ou  

serviços dotados de características totalmente diferentes do que se apresentava até então, 

podendo gerar mudanças bastante sentidas no cenário competitivo, alterando até mesmo 

posições estratégicas de domínio em determinado segmento.  

Inovação radical de fachada: combinação de duas inovações semi-radicais que se 

unem para gerar efeitos similares aos da inovação radical, com foco na significativa mudança  

que ela provoca no mercado concorrente.  

       Ademais, de acordo com o Manual de Oslo (1997,2005), a inovação classifica-se 

também em quatro tipos de inovação, que são:  

Inovação de Produto: lançamento de produto ou serviço inteiramente novo ou com  

melhorias importantes no tocante à sua composição e funcionalidade.  

Inovação de processo: ocorre quando um método de operação passa por uma 

transformação total ou significativa melhoria, manifestando-se, na maioria dos casos, em 

redução de custos, ganho de produtividade, maior segurança para os colaboradores etc.  

Inovação de marketing: ocorre quando se consegue chegar a novos conceitos sobre  
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o produto/serviço que a empresa oferece, desde a concepção do produto, objetivos, distribuição, 

divulgação e a forma como o mesmo é visto pelo mercado.  

Inovação organizacional: novo método da organização que envolve as práticas de 

negócio da empresa, na organização do seu local de trabalho e as relações externas. A fim de 

fortalecer esse entendimento, Mendes e Albuquerque (2007), esclarecem que a inovação 

organizacional traz campos férteis para promoverem inovações, os quais são:  

Práticas de negócio: referem-se a novas formas de organizar as rotinas e os métodos  

de trabalho, produzindo como resultado, codificação, aprendizado e compartilhamento de 

conhecimento, desenvolvimento de funcionários e melhorias do sistema de gestão.  

Organização do espaço de trabalho: novos métodos para a distribuição de 

responsabilidades e tomada de decisão, com a escolha do modelo mais adequado à gestão 

organizacional.     

Relações externas: novas formas de regular as relações com outras empresas e 

instituições públicas, estabelecendo novos relacionamentos de colaboração e interação.  

De acordo com o Manual PINTEC (Pesquisa sobre inovação tecnológica - 2008), 

realizado pelo Sebrae (Serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas), a inovação 

é tratada sob os seguintes aspectos:  

Inovação tecnológica – definida pela introdução no mercado de um produto (bem  

ou serviço) novo ou substancialmente aprimorado ou pela introdução na empresa de um 

processo novo ou substancialmente aprimorado;   

Atividades inovativas – referem-se aos esforços empreendidos pela empresa no 

desenvolvimento e implementação de produtos (bens ou serviços) e processos novos ou 

aperfeiçoados. A pesquisa procura mensurar estes esforços em termos monetários, através de 

estimativa dos dispêndios nestas atividades;  

Inovação organizacional – compreende a implementação de novas técnicas de 

gestão ou de significativas mudanças na organização do trabalho e nas relações externas da 

empresa  

Inovação de marketing – consiste na implementação de novas estratégias ou 

conceitos de marketing ou de mudanças significativas na estética, desenho ou embalagem dos 

produtos, sem modificar suas características funcionais e de uso.    

  

2.3 Gestão da Inovação  

Dentre inúmeras conceituações elaboradas, principalmente nas últimas décadas,  

entende-se gestão da inovação a administração de um conjunto de procedimentos, mecanismos, 

habilidades, ferramentas e planos necessários à capacidade das empresas criarem, introduzirem 
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e gerenciarem inovações de produtos e processos, a fim de gerar competitividade (FINEP, 

2011).     

Um dos principais desafios diante da necessidade de inovação está no 

gerenciamento do alto grau de incerteza que permeia o universo das organizações, decorrente 

de diferentes fatores, como técnicos, políticos, mercadológicos, entre outros 

(Rosemberg,1994). Esse nível de incerteza, acaba, por sua vez, reduzindo as chances de sucesso 

da inovação, à medida que se migra de uma simples melhoria (incremental) a uma 

transformação radical de produtos e processos. Diante disso, se faz imprescindível a gestão 

eficiente do processo de inovação, a fim de otimizar as possibilidades de geração de valor 

(TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008).         

Além do exposto acima, é importante destacar que a inovação não é um evento  

isolado, e deve ser entendida como um processo, composto de atividades com relevante 

complexidade que se bem administradas são capazes de propiciar vantagem competitiva. Dessa 

forma, a gestão da inovação não deve ser encarada como um repentino e pontual surgimento de 

uma ideia revolucionária realmente capaz de gerar resultados para a empresa, porém deve ser 

enxergada como um processo a ser gerenciado com vistas a aumentar a produtividade (TIDD; 

BESSANT; PAVITT,2008).  

Nesse cenário, o papel dos gestores é fundamental. Kelly e Lee (2010) defendem a  

ideia de que os gestores precisam estar bastante presentes, não dando autonomia total à equipe, 

com a ideia de que o próprio contexto organizacional dará conta de conduzir a inovação. Para 

eles, é indispensável entender qual é o papel mais apropriado para cada contexto, ampliando o 

impacto da ação gerencial.  

Corroborando com essa concepção, é perceptível a necessidade de se observar a  

inovação sob um prisma mais abrangente, ou seja, dentro de um processo onde todas as suas 

partes são gerenciadas com semelhante nível de atenção, pois mudanças, sejam elas sociais, 

mercadológicas ou tecnológicas conversam entre si, repercutindo umas nas outras ao ponto de, 

se mal gerenciadas, comprometerem a capacidade de obtenção de sucesso empresarial 

(BESSANT, 2003). Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008) entender inovação dessa forma muda a 

forma de se lidar com a mesma e facilita a sua gestão.            

Ainda conforme Tidd, Bessant e Pavitt (2008), existem três etapas inerentes ao  

processo de inovação: procura (análise do cenário interno e externo, identificando e explorando 

oportunidades para mudança e minimizando as influências que possíveis ameaças podem 

acarretar), seleção ou escolha (a partir dos sinais e indícios encontrados na etapa anterior, optar 

pelos que apresentam maior capacidade de utilização e aproveitamento comercial) e 

implementação (transformando todo o trabalho de pesquisa feito e as novas ideias geradas no 

lançamento de um produto novo, rentável, perene e que seja capaz de construir uma base de 
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conhecimento sólida, com bastante aprendizagem e que possibilite a produção de inovações no 

longo prazo e uma melhor gestão do processo inovador.  

Trazendo abordagem semelhante à supracitada, Davila, Epstein e Shelton (2007) 

conceituam o processo de inovação como um “funil”, onde se começa com um volume 

abundante de ideias, as quais parte delas vão sendo descartadas ao longo do processo e outras 

vão avançando até chegarem a um volume bem enxuto (fase de comercialização) onde são 

capazes de criar valor para os usuários finais. A figura abaixo explicita melhor como se dá esse 

processo.  

Figura 1: Processo de inovação  

        
                      Fonte: Davila, Epstein e Shelton (2007).  

Segundo essa abordagem, à medida que as ideias vão prosseguindo por esse funil,  

apenas aquelas que detém um real potencial de serem comercializadas chegam à fase de 

execução, onde recebem alocação expressiva de recursos até chegarem à fase de execução. Lá, 

passam por mais um refino, sendo testadas em projetos de experimentação e caso bem sucedidas 

estão aptas a criarem valor para organização. Por fim, é interessante notar que se apresenta 

novamente uma abertura na extremidade, justamente pela noção de que essa geração de valor 

deve ser maximizada ao máximo, com base no satisfatório conhecimento obtido através do 

processo (DAVILA, EPSTEIN e SHELTON, 2007).  

Birkinshaw et al. (2008), por sua vez, desenvolveram um modelo que mostra quatro  

fases interligadas do processo de inovação, bem como dos papéis dos agentes interessados 

(internos e externos da mudança) e as perspectivas envolvidas nessa abordagem (horizontal e 

vertical).      
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Figura 2 – Processo de inovação na gestão interna e externa  

  
  

Fonte: Adaptado de Birkinshaw et al. (2008)  

A dimensão horizontal se refere às quatro fases do processo da inovação: i) 

motivação ii) invenção (algo a ser testado e de onde surgem novas práticas) ii) implementação 

(processo de criação de valor para a organização), teorização e etiquetagem (etapa na qual os 

envolvidos dentro e fora da organização validam a inovação na gestão a fim de constituir sua 

legitimidade).  

Outrossim, vale destacar que esse processo inicia-se com a percepção de mudança 

no ambiente (motivação) que acabam levando a mudanças na gestão (invento) e são 

selecionadas internamente e posterior retenção (teorização e rotulação). Porém, nota se que o 

processo de inovação nem sempre é uma sequência padronizada de atividades, onde cada 

organização tem seu próprio arranjo (BIRKINSHAW; 2008).  

Ainda sob a perspectiva da inovação como processo, encontram-se envolvidos  

diversos fatores que tornam a tarefa dos gestores nada fácil. Aspectos como interesse e 

comprometimento de várias áreas da organização, nível de controle sobre a liberdade criativa 

adequado à dinâmica do setor, graus expressivos de incerteza e risco, entre outros denotam o 

grande desafio que as organizações têm de encarar aos buscarem manter ou elevar sua posição 

estratégica no mercado em que atuam. (BROWN e EISENHART, 1995; THAMHAIN, 2003).   

Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) relata que a inovação é dividida em doze  

perspectivas e dimensões em que as empresas devem se observar para que possam inovar. Essa 

ideia é conhecida como Radar da Inovação, onde se estabelece quatro eixos principais, que são 

oferta (novos produtos e serviços que serão comercializados ou melhorados substancialmente), 

clientes ou mercado-alvo (identificação dos clientes já atendidos, suas necessidades e análise 

de exploração de novas oportunidades), processo (how) e localização da empresa ou presença 

(where). Esse conceito pode ser observado na figura logo abaixo.  
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                              Figura 3: Radar da inovação  

      

  Fonte: Sahwney et al (2006)  

Tal conceito possibilita a identificação/visualização do estágio atual de inovação da  

empresa, favorecendo o autoconhecimento, servindo de subsídio para comparações com 

outras empresas do setor e para o estabelecimento de estratégias que norteiem o processo de 

inovação dentro das organizações. Aliado a isso, permite que se tenha uma visão mais 

ampliada de áreas que podem ser alvo da inovação, aumentando, assim, a chance de 

surgimento de distintos tipos e intensidades de inovação (SAHWNEY; WOLCOTT e 

ARRONIZ, 2006).  

Consoante a isso, percebe-se que existem dois fatores comuns a toda inovação, que  

é o fato dela ser um processo, e não evento isolado, devendo, portanto ser gerenciada como tal 

e que as forças que influenciam esse processo podem ser administradas, com o fito de gerar os 

resultados esperados (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008).  

Outro entendimento a ser acrescido nesse cenário é sobre a relevância da existência  

de uma cultura que estimule o processo inovador dentro das organizações. Diante disso, é 

possível identificar duas dimensões responsáveis pela formação deste ambiente propício: o 

perfil de liderança presente e as práticas de gestão de recursos humanos, ambos participantes 

da construção de uma cultura flexível, tolerante a incertezas e riscos e com equilíbrio na 

relação disciplina x criatividade (KING et al, 2002; NONAKA, 1994).  

No que tange ao perfil de liderança adequado às necessidades de inovação  

organizacional, destaca-se o papel dos gestores como “âncora” ao trabalho criativo de suas 

equipes, provendo autonomia e os recursos necessários à plena execução das atividades 

inovadoras, aliado a gestão eficiente da motivação dos indivíduos e das relações interpessoais 

entre os mesmos (THAMHAIM, 2003).  

Quanto às políticas de gestão de recursos humanos, é importante dizer que estas  

estão relacionadas aos aspectos de recrutamento e seleção, que como foco principal deve buscar 

atrair profissionais com experiências diversificadas e que possam “combater” os padrões de 

ideias estabelecidos. Além disso, vale mencionar as políticas de carreira e reconhecimento, que 
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relaciona a motivação, especialmente a intrínseca (subjetivo, ligação pessoal do indivíduo com 

o trabalho, capacidade de se sentir realizado, paixão pelo que faz etc.), as possibilidades de 

progresso e de recompensa na carreira com o potencial inovador (AMABILE, 1998).   
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3 BIBLIOMETRIA  

Esta seção apresenta aspectos teóricos sobre bibliometria e estudos bibliométricos,  

sua evolução e especialmente as leis que regem o seu estudo, conforme informações 

estabelecidas a seguir:   

  

3.1 Bibliometria: aspectos conceituais  

O estudo bibliométrico consiste em um conjunto de técnicas de cunho estatístico e  

quantitativo feitas com o propósito de criar índices de mensuração e disseminação da produção 

científica em determinado campo de conhecimento. Através desse estudo, é possível analisar a 

atividade científica sob diferentes aspectos, contribuindo para um melhor entendimento acerca 

de certo assunto. (ARAÚJO,2006).  

Conforme Pritchard (1969) a bibliometria pode ser entendida como todos os estudos  

que tentam quantificar o processo de comunicação escrita através da aplicação de métodos 

matemáticos e estatísticos no estudo de obras literárias. Além disso, definia o tema como um 

conjunto de princípios, leis e parâmetros que servem para colaborar na construção dos 

fundamentos teóricos da Ciência da Informação,   

Ainda segundo o autor, o termo statistical bibliography, bibliometria em português,  

foi empregado pela primeira vez em 1922 com o objetivo de explicar processos científicos e 

tecnológicos, a partir da contagem de artigos científicos publicados. Já em outro momento, o 

mesmo termo foi mencionado por Gosnell, em 1944, em um artigo sobre obsolescência da 

literatura científica. E, após isso, o assunto foi retomado em 1962 por L.M Raisig em um estudo 

sobre diagnóstico de citações, intitulado Statistical bibliography in health Science (Bibliometria 

em ciências da saúde, em português) (PRITCHARD, 1969 apud GUEDES, 2005).  

No início, a bibliometria era utilizada para verificar a quantidade de edições de um  

livro, usada para contagem de palavras ou até mesmo, mensurar o espaço preenchido por um 

livro em uma biblioteca, ou seja, era voltada basicamente para a indústria editorial. Com o 

passar dos anos, a bibliometria passou a se voltar para outras formas de produção cientifica, tais 

como os artigos dos periódicos e outras fontes de conhecimento, produzindo informações 

capazes de elucidar o real impacto da produção cientifica em determinada área de conhecimento 

e seus principais autores (ARAÚJO, 2006).       

Em âmbito nacional, pode-se observar que os estudos bibliométricos apresentaram 

forte destaque na década de 70, a partir dos trabalhos realizados pelo Instituto Brasileiro de 

Bibliografia e Documentação – IBBD, hoje Instituto Brasileiro de Informação Cientifica e 

Tecnológica (IBICT). Após esse período, durante os anos 80, ocorreu um significativo 

desinteresse, em escala global pela bibliometria. Contudo, especialmente com o surgimento do 
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computador, os estudos bibliométricos voltaram a pleno vapor, fazendo surgir alguns conceitos 

que serão tratados a seguir (ARAÚJO, 2006).     

Ainda no sentido de se compreender o real significado da bibliometria, Lima (1984)  

entende o assunto como a aplicação de tratamentos matemáticos e estatísticos na comunicação 

escrita, assim como sobre suas peculiaridades e comportamentos.  

Já para Ribeiro (2014), a bibliometria é um modelo de pesquisa das áreas da Ciência  

da informação, que mediante técnicas de cunho qualitativo servem para avaliar a produção 

intelectual em determinado campo de saber.   

Por sua vez, Araújo (2006) define o tema em questão como uma técnica quantitativa  

e estatística para mensuração dos índices de produção e distribuição da produção cognitiva.    

A partir das conceituações acima mencionadas, torna-se evidente a semelhança sob  

o ponto de vista quantitativo, pois o presente método busca realizar análises quantitativas sobre 

a produção literária em determinada área, a fim de que seja possível entender o quanto tem se 

debatido sobre tal assunto, identificar suas peculiaridades e compreender o quanto avançou 

sobre o entendimento do tema desde o seu surgimento até o presente momento.  

Outrossim, entre as principais conquistas relacionadas ao desenvolvimento da 

bibliometria, estão a elaboração do método de medição da produtividade de cientistas de Lotka 

(1926), a lei de dispersão do conhecimento científico de Bradford (1934) e o modelo de 

distribuição e frequência de palavras num texto de Zipf (1949) (TAGUESUTCLIFFE, 1992, 

p.2, apud ARAUJO, 2006). Essas contribuições serão tratadas na subseção a seguir.  

  

 3.2 As três leis bibliométricas clássicas  

Conforme Guedes e Borschiver (2007) as principais leis bibliométricas são: Lei de 

Bradford (produtividade de periódicos), Lei de Lotka (produtividade) e Lei de Zipf (frequência 

de palavras).  

Bradford, em 1934, observou que uma grande parte de artigos se concentram em  

um pequeno número de periódicos, o que permite avaliar periódicos científicos de determinados 

temas. Periódicos com maior publicação de artigos em determinado assunto tendem a 

estabelecer um núcleo de qualidade supostamente superior e maior relevância nesta área do 

conhecimento. Segundo esse princípio, os artigos iniciais de um determinado assunto são 

submetidos a um número restrito de periódicos. A aceitação e publicação destes artigos 

incentivam outros pesquisadores do mesmo assunto a encaminhar seus artigos para esses 

periódicos (ALVARADO, 2007).  

Ao mesmo tempo, o crescimento de publicações naquele assunto induz publicações  

em outros periódicos naquela temática. Com o aumento de interesse sobre o assunto e seu 

respectivo desenvolvimento, torna-se possível o estabelecimento de um núcleo de periódicos 
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mais produtivos nessa área. Essa lei conclui que os periódicos que produzem o maior número 

de artigos sobre dado assunto, supostamente possuem maior qualidade ou importância para 

aquela área.  

No que diz respeito à lei de Lotka, Ferreira (2010) argumenta que esta é uma função  

de probabilidade da produtividade, à medida que o autor publica mais, é mais fácil continuar 

publicando, os resultados mais relevantes para os autores dão maior reconhecimento e acesso à 

sua pesquisa, o que, por sua vez, acabam permitindo com que estes tenham acesso aos recursos 

necessários para o aprimoramento de sua pesquisa.  

Guedes e Borschiver (2005) explicam que a Lei de Lotka considera que os  

pesquisadores mais prestigiados, em um determinado assunto, acabam produzindo mais do que 

aqueles que, supostamente possuem menos prestigio.  

Segundo Vanti (2002), a Lei de Zipf, (conhecida também como a Lei do Mínimo 

Esforço) baseia-se em efetuar a medição da frequência em que determinada palavra aparece em 

diversos artigos, daí gerando uma lista ordenada de termos usados em uma determinada área do 

conhecimento. Guedes e Borschiver (2005) afirmam que um pequeno grupo de palavras 

acontece relativamente mais vezes em um determinado texto e que um grande grupo de palavras 

tem baixa frequência.  

Logo adiante, serão apresentados os aspectos referentes à metodologia utilizada  

nesta pesquisa, incluindo seu conceito, tipologia, universo de amostra, ente outras informações.   
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4   METODOLOGIA DE PESQUISA  

 A metodologia é essencial no que tange à definição de como a pesquisa foi  realizada, 

ou seja, quais os caminhos tomados para a sua construção e desenvolvimento. Sabendo disso, 

esta seção inicia com o tipo e natureza da pesquisa, delimitação do universo a ser pesquisado, 

definição da população e dos critérios usados na escolha das amostras obtidas, assim como 

análise e discussão dos resultados encontrados e dos instrumentos de coleta de dados. 

(BOAVENTURA, 2004).    

 

4.1 Tipologia da pesquisa  

 A pesquisa, quanto aos objetivos, classifica-se como descritiva, pois segundo 

Andrade (2010, p.112), na pesquisa descritiva os fatos são observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados, mas sem a interferência do pesquisador, ou seja, os fenômenos são 

observados e estudados, mas não manipulados pelo pesquisador.   

Ademais, Gil (2002) define uma pesquisa descritiva como aquela que possui como 

objetivo principal a descrição das características de um determinado fenômeno, como também 

aquela em que ocorre o estabelecimento de relações entre variáveis em uma pesquisa.  

   Em relação à natureza, a pesquisa classifica-se em uma abordagem quantitativa,  

tendo em vista que os artigos científicos contidos dentro do objeto do estudo, produzidos entre 

os anos de 2014 a 2019 (maio), serão quantificados e analisados conforme os objetivos 

específicos do presente trabalho. Conforme Prodanov e Freitas (2013, p.69) a pesquisa 

quantitativa leva em consideração tudo que pode ser quantificável, isto é, transformar em 

números opiniões e informações para classificá-las e interpretá-las.      

Corroborando com a classificação de pesquisa supracitada, segundo Manzato e 

Santos (2012), a pesquisa quantitativa é utilizada quando se quer medir opiniões, reações, 

sensações, hábitos e atitudes, dentre outras medições, relativas a um objeto em análise através 

de uma amostra que o represente de forma comprovada.  

Quanto aos procedimentos técnicos, caracteriza-se como uma pesquisa 

bibliográfica, a partir de consulta nos portais de periódicos disponíveis em sítios da internet. 

Além disso, foi desenvolvida uma análise documental utilizando-se para tanto o método 

bibliométrico. Em consoante com Severino (2007, p. 122) “A pesquisa bibliográfica é aquela que 

se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já 

trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados”  

Portanto, quanto ao método, o estudo classifica-se como bibliométrico, tendo em  
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vista que este é um procedimento de pesquisa empregado para a análise de publicações 

científicas em qualquer área do conhecimento, com ele é possível realizar a medição de índices 

de produção e de disseminação da informação (VANTI, 2002).  

  

4.2 Universo e amostra  

Segundo Vergara (1998), o universo de uma pesquisa refere-se a toda uma 

população, ou seja, significa um conjunto de elementos, tal como empresas, produtos, pessoas, 

dentre outros, que possuam características em comum com o objeto de estudo. Já a população 

amostral relaciona-se a uma parte do universo da pesquisa em análise, ou seja, refere-se a parte 

da população escolhida mediante certos critérios de seleção.  

Com base nisso, define-se o universo da pesquisa deste estudo como sendo formado  

por artigos científicos contidos nos periódicos brasileiros na área de Administração de 

Empresas, classificados pelo sistema Web Qualis da Capes nos níveis A1, A2, B1, B2, B3, B4 

e B5 nas áreas de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, 

produzidos em língua vernácula, perfazendo um total de 788 artigos científicos. Para essa 

seleção, tais artigos científicos foram retirados de 24 periódicos com classificação WebQualis 

superior a B5, na área de administração.  

O critério de seleção da amostra foi o de artigos científicos publicados nos 

periódicos brasileiros classificados pelo sistema WebQualis nos estratos A1 a B5 escritos em 

língua vernácula e que tratem do tema gestão da inovação no período entre os anos de 2014 a 

2019 (maio), na área de administração, perfazendo assim, um total de 251 artigos.  

Dessa maneira, a amostra é definida como não probabilística, em razão dos dados  

serem escolhidos por tipicidade. Segundo Vergara (1998), a tipicidade de uma amostra é 

definida como sendo os dados extraídos pela sua representatividade em relação ao universo do 

estudo.  

Depois da aplicação dos critérios de seleção quanto ao universo e à amostra da 

pesquisa, foi possível observar uma amostra total de 251 artigos científicos encontrados. 

Para a análise dos dados supracitados, será detalhado, na subseção seguinte, o 

procedimento quanto à coleta de dados, bem como suas informações em tabelas para a fácil 

visualização das informações encontradas.  

  

4.3 Coleta e análise dos dados  

No que se refere à coleta de dados, os artigos utilizados como base foram obtidos  
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por meio de busca eletrônica nos portais dos periódicos classificados pela CAPES/Web Qualis 

como A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5 e participaram da amostra apenas aqueles disponibilizados 

até maio de 2019, o que totalizou 24 periódicos.  

Depois da definição acerca dos periódicos a serem analisados, seguiu-se com a  

coleta de dados da pesquisa e, para isso, foram utilizadas três expressões-chave na busca de 

artigos. Sendo assim, foram adotados os termos de busca “inovação”, “gestão da inovação” e, 

por fim, “desempenho inovador” (além de suas respectivas traduções e termos derivados), que 

serviram como base para a seleção dos artigos analisados na pesquisa.   

Diante dos resultados, foi feito o refinamento da pesquisa em busca de artigos que  

possuíssem termos que pudessem estar contidos no resumo, no título e/ou subtítulo do artigo a 

ser investigado. Tais palavras-chaves foram pesquisadas uma a uma, pois existia a necessidade 

de que fossem verificadas todas as publicações que houvesse ao menos uma expressão citada, 

além disso, adotou-se como critérios de exclusão outros tipos de publicações contidas nos 

periódicos, como editoriais, artigos que, após a inserção das palavras-chave, não apresentavam 

conexão com o tema em questão, bem como artigos que não fossem produzidos em língua 

vernácula, resultando em um total de 251 artigos selecionados. O procedimento de coleta de 

dados e o quantitativo obtido está demonstrado no quadro abaixo.  

Após a seleção dos artigos de pesquisa, foram estipulados quais dados deveriam ser  

extraídos dos artigos em análise. Dessa forma, as seguintes características foram analisadas: 

Ano de publicação; Nome do periódico; Tipo do estudo (exploratório, descritivo ou 

explicativo); Método da pesquisa; Instituições de origem dos autores; Cooperação entre 

instituições representadas Gênero dos autores (masculino ou feminino), Grau de formação 

acadêmica/profissional dos autores, Índices de produtividade (n° autores por artigo, regiões de 

maior destaque etc.) e Assuntos mais estudados dentro do tema inovação.  

Vale destacar que os dados relativos às instituições representadas pelos autores  

foram coletados por meio de consulta ao currículo Lattes dos mesmos, enquanto que os demais 

dados foram extraídos dos artigos em estudo.   
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5. RESULTADOS   

 Nesta seção, serão expostos os resultados obtidos mediante a análise dos artigos 

encontrados. Essa análise será realizada para que sejam identificadas as características dos 

assuntos distribuídos ao longo do período outrora delimitado e informado, da autoria dos 

estudos (gênero, nível de formação, instituição que representa) e das características 

metodológicas de produção.  

  

5.1 Abordagens temáticas pesquisadas  

   Com o objetivo de melhor demonstrar a distribuição da produção cientifica na  

temática gestão da inovação, compreendida no ínterim de 2014 a 2019 (maio), elaborou-se a 

tabela abaixo com a quantidade de artigos publicados ao longo desse período.     

  

Tabela 1: Periódicos pesquisados e ano de publicação.  

Periódico  2014  2015  2016  2017  2018  Mai 

2019  

TOTAL  

Cadernos ebape    0  2  3  1  3  4  13  

Organizações & Sociedade   2  1  2  0  2  0  7  

Revista de Administração Contemporânea   1    1  0  0  2  2  6  

RAE eletrônica    0  0  0  0  0  0  0  

RAUSP   0  0  0  0  0  0  0  

Revista Brasileira de Gestão de Negócios   1  3  3  1  2  1  11  

Revista de Administração Pública   2  0  0  0  0  0  2  

Gestão & Produção   0  0  0  0  0  0  0  

Revista de Administração Mackenzie   0  0  0  0  0  0  0  

Revista Eletrônica de Administração  0  0  3  10  3  0  16  

Faces: Revista de Administração  1  2  2  4  2  0  11  

Gestão & Regionalidade   0  0  0  0  0  1  1  

Revista Brasileira e Portuguesa de Gestão  0  0  0  0  0  0  0  

Revista de Administração da UFSM   2  1  3  2  2  0  10  

Revista de Ciências da Administração   2  8  4  5  7  0  26  

Revista de Administração da Unimep   1  6  4  4  1  1  17  

Administração Pública e Gestão Social   1  2  3  9  5  3  23  

Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento 

Regional    
1  3  2  1  2  1  10  

Gestão Universitária na América Latina   5  9  5  5  10  4  38  

RAHIS, Revista de Administração Hospitalar e  

Inovação em Saúde  

2  2  0  1  1  1  7  

Revista Brasileira de Gestão e Inovação   0  5  4  8  10  4  31  

Revista Inovação, Projetos e Tecnologias  1  4  4  2  4  2  17  
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Comunicação & Inovação (Online)  0  0  0  0  0  1  1  

P2P Inovação   0  0  1  0  3  0  4  

Total 24              251  

  Fonte: Dados da pesquisa 2019.  

Referente ao percentual de artigos científicos produzidos com base nos periódicos,  

elaborou-se a tabela abaixo para melhor visualização das informações disponibilizadas.  

Tabela 2 – Percentual de produção de artigos por periódico entre os anos 2014  

a 2019.  

Periódicos  
Qtd. De 

Artigos  
(%) produção (2014 a 

2019)  
Gestão Universitária na América Latina   38  15,13%  

Revista Brasileira de Gestão e Inovação   31  12,35%  

Revista de Ciências da Administração   26  10,35%  

Administração Pública e Gestão Social   23  9,16%  

Revista de Administração da Unimep   17  6,77%  

Revista Inovação, Projetos e Tecnologias  17  6,77%  
Revista Eletrônica de Administração   16  6,37%  

Cadernos ebape   13  5,17%  

Revista Brasileira de Gestão de Negócios   11  4,38%  

Faces: Revista de Administração   11  4,38%  

Revista de Administração da UFSM   10  3,98%  

Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional   10  3,98%  
Organizações & Sociedade   7  2,78%  

RAHIS, Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde  7  2,78%  

Revista de Administração Contemporânea   6  2,39%  

P2P Inovação   4  1,59%  

Revista de Administração Pública  2  0,79%  
Gestão & Regionalidade   1  0,39%  

Comunicação & Inovação (Online)  1  0,39%  

RAE eletrônica  0  0  

RAUSP  0  0  

Gestão & Produção   0  0  

Revista de Administração Mackenzie   0  0  
Revista Brasileira e Portuguesa de Gestão  0  0  

TOTAL  251  100%  

Fonte: Elaborado pelo autor  

Portanto, em referência à produção de artigos sobre gestão da inovação por  

periódico, verifica-se a maior parcela de produção a relacionada à Revista Gestão Universitária 

na América Latina, com 38 artigos (15,13%), seguida pela Revista Brasileira de Gestão e 

Inovação com 31 artigos, em terceiro lugar pela Revista de Ciências da Administração - RCA 

com 26 artigos produzidos, seguida da Administração Pública e Gestão Social com 23 (9,16%) 

e por fim, empatadas com 17 artigos cada ou o percentual de 6,77% a Revista de Administração 

da Unimep e Revista Inovação, Projetos e Tecnologias.  

Cumpre-se ressaltar que as produções destas seis revistas somam juntas 152 artigos,  
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ou seja, 50% da amostra da pesquisa ora em tela. Estando, portanto, em conformidade com a 

Lei de Bradford, pois verificou-se que há uma elevada concentração de artigos em pequeno 

número de periódicos  

A partir da análise da Tabela acima, pode-se verificar não somente a distribuição  

da produção científica no período considerado, como também a quantidade de artigos 

publicados por periódico. Para a melhor visualização das informações obtidas, elaborou-se a 

Tabela 3 e o Gráfico 1 para a demonstração da produção de artigos científicos publicados 

anualmente sobre Gestão da inovação.  

Tabela 3 – Quantidade de artigos analisados por ano e sua porcentagem em relação ao 

total  

Situação  Total  
Total 

(%)  
2014  22  8,76%  

2015  49  19,52%  

2016  43  17,13%  

2017  53  21,11%  

2018  59  23,50%  

2019 (Maio)  25  9,96%  

Total  251  100,00%  

                        Fonte: Elaborado pelo autor.  

  

Gráfico 1: Produção de artigos sobre gestão da inovação entre 2014 a 2019  

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Observando o gráfico acima, pode-se perceber que a maior parcela da produção de  

artigos ocorreu no ano de 2018, com 59 artigos publicados. Em seguida, o destaque vai para 

2017 com 53 artigos elaborados. Por fim, com 49 artigos produzidos, está o ano de 2015.  

Considerando o percentual de artigos científicos produzidos com base nos 

periódicos, confeccionou-se a Tabela 4 abaixo mostrando os periódicos que publicaram artigos 

sobre inovação, excluindo-se os que não publicaram e aqueles com apenas uma participação.  
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A partir da exposição logo acima, é possível observar que a publicação de artigos 

sobre inovação foi expressiva e de certo modo bem distribuída, ocorrendo em 24 periódicos, 

desde o início do período abordado (2014). Como destaque, vale apontar a Gestão Universitária 

na América Latina com 38 artigos publicados entre os anos de 2014 a 2019 (maio).  

Sobre os assuntos mais abordados dentro do tema gestão da inovação, verifica-se  

que, dentre os 251 artigos científicos encontrados, 51 destes trataram do tema Estudos de Caso, 

sendo este o assunto mais tratado, seguido por 36 artigos relacionados ao tema redes de 

cooperação e 24 artigos relacionados ao tema incentivos e barreiras à inovação. Para a 

demonstração destes resultados, foi elaborado o gráfico abaixo.  

Gráfico 2: Área temática dos artigos de gestão da inovação  

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Nota-se, pelos temas mais utilizados nos artigos de gestão da inovação, a riqueza e  

as particularidades do estudo da inovação e sua gestão, bem como a preocupação cada vez mais 

frequente que as organizações tem de se estabelecer parcerias no intento de se formar um 

processo estruturado e continuo de mudança, por meio da inovação nas organizações atuais.  

5.2 Características de autoria   

        Outrossim, analisou-se ainda os autores mais citados nos artigos objetos desta pesquisa, 

destacando-se como resumo as informações descriminadas no Quadro 1.  

Quadro 1: Autores mais citados e suas contribuições  

Contribuições  Ano  Autor  

Conceito de destruição criadora e diferenças entre invenção e inovação  1985  Schumpeter  
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Definição e importância da inovação, indicadores de inovação  
(especialmente de impacto ou resultado) e sua relevância, modelo linear de 

inovação, seus focos e modelos (ciência e mercado)  

2011  Grizendi  

Importância da inovação, influência de fatores tecnológicos dos países 

nas suas grandes corporações.  
2009  Bessant e Tidd  

Diferenças entre inovação e invenção. Invenção é algo novo sem 

necessariamente ter um fim comercial, ou seja, tem de ser explorada 

comercialmente  

2006  Tigre  

Diferenças entre inovação e invenção, tipos de inovação (tecnologia, 

processos, gestão ou modelos de negócios)  
2007  Simantob e 

Lippi  

Diferenças entre inovação e invenção, conceito de competitividade como 

fator estimulante da inovação.  
1991  Porter  

Modelo linear e seus focos e modelos (ciência e mercado)  2014  Barbieri e 

Alves  

Inovação aberta e fechada  2003  Henry 

Chesbrough  

Sistema nacional de inovação  1993  Freeman e 

Nelson  

Sistema nacional de inovação e as três categorias/estágios.  1996  Albuquerque  

Modelo tríplice hélice  2006  Sbragia  

Conceito de inovação e sua importância  2011  Serafim  

Fonte: Elaborado pelo autor.  

No tocante à checagem quanto à Instituição de Ensino Superior – IES decidiu-se  

por verificar a participação das instituições, no qual realizou-se a observação em cada um dos 

artigos, de modo que se uma instituição se repetisse essa seria contabilizada apenas uma vez, a 

fim de não obter vantagens sobre as demais. Quanto às 66 instituições restantes (51,16%) 

encontradas houve a ocorrência de apenas um autor cada, destarte, optou-se por não os 

representar na tabela abaixo. Assim, se encontra em primeiro lugar, com 19 aparições, a 

Universidade de São Paulo – USP (São Paulo), seguida pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (Minas Gerais) e Fundação Getúlio Vargas – FGV com 16 participações cada e 

Universidade Nove de Julho com 14 exposições, conforme dados contidos na Tabela seguinte:  

  

Tabela 4: Participação das Instituições de ensino superior (IES) de vínculo dos autores 

dos artigos analisados       

INSTITUIÇÃO  N° PARTICIPAÇÕES  TOTAL  

USP  19  6,05%  

UFMG  16  5,10%  
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FGV  16  5,10%  

UNINOVE   14  4,46%  

UFRJ  12  3,82%  

UNIOESTE  8  2,55%  

UFRG  8  2,55%  

UNB  8  2,55%  

LAVRAS  8  2,55%  

UFF  8  2,55%  

FURB  7  2,23%  

UFSCAR  7  2,23%  

UFPR  7  2,23%  

UNIV. POSITIVO  6  1,91%  

UFMS  6  1,91%  

UNESP  6  1,91%  

UEMARINGÁ  6  1,91%  

PUC-SP  6  1,91%  

UFBA  6  1,91%  

UFSE  6  1,91%  

UFSM  5  1,59%  

UFV (VIÇOSA)  5  1,59%  

UNI FEEVALE  5  1,59%  

UNICAMP  5  1,59%  

UTFPR  5  1,59%  

UNISINOS  5  1,59%  

UFSC  5  1,59%  

FEI  5  1,59%  

MERIDIONAL  4  1,27%  

UNIV CAXIAS DO SUL  4  1,27%  

UNITAUBATÉ   4  1,27%  

USCS  4  1,27%  

UFPA  4  1,27%  

UDESC  3  0,96%  

MACKENZIE  3  0,96%  

PUC-RS  3  0,96%  

UNESA   3  0,96%  

PUC-PR  3  0,96%  

PUC-MG  3  0,96%  

UNIMEP  3  0,96%  

Petrobras  3  0,96%  

UFPEL  3  0,96%  

UFFS  3  0,96%  

UELONDRINA  3  0,96%  

UFAM  3  0,96%  

FACUL METROP UNIDAS  3  0,96%  
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ESPM  3  0,96%  

UFCA   2  0,64%  

UFPE   2  0,64%  

UNIV POTIGUAR  2  0,64%  

UNIFOR  2  0,64%  

INCA  2  0,64%  

UFCA   2  0,64%  

UFUBERLÂNDIA  2  0,64%  

IFBA  2  0,64%  

UECE  2  0,64%  

UNIFESP  2  0,64%  

PUC-RIO  2  0,64%  

IFMG  2  0,64%  

UNICENTRO  2  0,64%  

CENTRO TECN RENATO 

ARCHER  
2  0,64%  

UNESC EXTREMO SUL  2  0,64%  

FIA   2  0,64%  

total   314  100,00%  

Fonte: Dados da pesquisa.  

Nota-se que a IES que mais se destacou foi a USP, que aparece com 19 publicações,  

representando 6,05% do total de 314 participações. O número de participações é maior do que 

a quantidade de IES por causa dos artigos em que houve cooperação, ou seja, autores de 

instituições diferentes fizeram parte de um mesmo artigo. Em seguida, empatadas em número 

de participações vem a UFMG e FGV com 16 publicações, UNINOVE com 14 participações, 

UFRJ com 12 e, logo após, empatadas com 8 participações cada (2,55%) vem UNIOESTE, 

UFRG, UNB, LAVRAS e UFF.  

Continuando a análise das IES, considerou-se importante verificar as cooperações  

entre os autores vinculados a elas na tabela abaixo.  

Tabela 5 – Cooperação em produção científica entre IES nos artigos 

Situação Total Total (%) 

Não houve cooperação 114 45,42% 

Cooperação entre duas IES 94 37,45% 

Cooperação entre três ou mais IES 39 15,54% 

IES não identificadas/estrangeiras 4 1,59% 

Total 251 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Pode-se observar que os artigos em que não se apresentou cooperação entre 

instituições representa 45,42% do total de artigos. Nota-se que 94 artigos (37,45%) possuem 

autores entre duas instituições diferentes e 39 possuem cooperação entre três, quatro ou cinco 

instituições, o que corresponde a 15,54 % do total. Segundo Gazda e Quandt (2010) “a coautoria 
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entre instituições diferentes pode ser um instrumento importante de promoção do intercâmbio 

de conhecimentos diversificados e complementares, que são essenciais para o desenvolvimento 

de inovações”, ou seja, a cooperação pode aumentar a qualidade da pesquisa. O Gráfico abaixo 

ilustra o número de autores por artigo. 

Gráfico 3 – Número de autores por artigo  

 
Fonte: Dados de pesquisa.  

 

Nota-se que a menor expressão foi dos artigos que possuem apenas um autor (6,7%). 

Percebe-se também que cerca de 29% dos artigos foram desenvolvidos por dois autores, 28,5% 

foram elaborados por quatro autores. A maioria dos artigos analisados (35,8%) possuem três 

autores, O Gráfico abaixo ilustra a frequência em percentual do gênero dos autores dos artigos.  

                              Gráfico 4 – Gênero dos autores dos artigos  

 

 

                                              Fonte: Dados da pesquisa.  

O Gráfico 4 demonstra que, durante o período analisado, houve maior incidência  

do gênero masculino na autoria dos artigos, com 56,49% do total, tendo autoria feminina 

representatividade de 43,51% dos artigos analisados. Ou seja, durante o período analisado, do 

total de 738 autores, 417 são homens e 321 são mulheres.  

O gráfico 5 expõe a distribuição das regiões brasileiras das IES dos autores dos  

artigos analisados.   
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Gráfico 5: Regiões brasileiras das IES de vínculos dos autores  

                                    
                                   Fonte: Dados da pesquisa  

  

Nota-se que a maioria dos artigos analisados teve autores de IES localizadas na  

região Sudeste, com 55,4% do total, sendo 29,3% dos artigos analisados de autoria de IES 

localizadas na região Sul, 9,6% na região Nordeste, 3,8% na região Norte, 1,9% da região 

Centro Oeste.  

   Ao analisar o gráfico supracitado, conclui-se que a distribuição das 63 IES – 

Instituições de Ensino Superior, produtoras dos artigos científicos em análise, estão 

concentradas nos estados brasileiros da região Sudeste e Sul do país, estando em minoria as IES 

localizadas nas regiões Norte e Centro Oeste.  

  

5.3 Características metodológicas   

  Em análise ao método de estudo utilizado nos artigos científicos de gestão da 

inovação, verifica-se no gráfico 6 a maior presença de estudos de caso, totalizando um 

percentual de 31% da amostra (78 artigos), 24% realizado pelo método bibliográfico (60 

artigos), 22% pelo método documental (55 artigos), 17% pelo método survey (43 artigos), isto 

é, os quatro métodos acima citados, representam juntos o percentual de 94%  do total de 

métodos utilizados nos artigos encontrados sobre Gestão da inovação. O gráfico abaixo 

explicita melhor os métodos de pesquisa mais utilizados.  

Gráfico 6: Método de pesquisa utilizado nos artigos de gestão da inovação  

 

                       Fonte: Dados da pesquisa.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir de tudo que foi exposto, percebe-se que o tema Gestão da inovação 

apresenta um papel imprescindível no contexto organizacional, tendo em vista que o mercado 

se encontra cada vez mais dinâmico e volátil, marcado por significativas incertezas e de 

necessidade de resposta rápida ao ambiente em que estão inseridas para se manterem vivas.  

Entretanto, o ritmo de produção de artigos científicos sobre gestão da inovação apresenta 

instabilidade no decorrer dos anos de 2014 a 2019. Tal produção, pode ser considerada 

significativa, tendo em vista que neste período, foram produzidos cerca de 251 artigos 

científicos sobre o tema em estudo dentro de um período de 5,41 anos, ou seja, uma média de 

46,39 artigos por ano.  

Além disso, diante do presente estudo, foi possível constatar a validade da Lei de 

Bradford, pois foi constatado que há uma elevada concentração de artigos em um pequeno 

número de periódicos, ou seja, com a pesquisa foi observado que apenas 6 periódicos somavam 

juntos 152 artigos científicos sobre gestão da inovação, ou seja, mais de 50% da produção 

verificada no decorrer dos anos em análise.  

Ressalta-se, também, a ocorrência de áreas temáticas ligadas à gestão da inovação  

tratando de temas referentes à estudos de casos sobre inovação, redes de cooperação e incentivos 

e barreiras à inovação, as utilizações destes temas se explicam devido ao fato de estar ocorrendo, 

desde a globalização da economia e das comunicações, um mercado cada vez mais instável e 

cada vez mais interligado, necessitando, portanto, que estas organizações se ajustem a estas 

mudanças inesperadas e, para tanto, deve ocorrer uma harmonia entre os objetivos individuais 

e organizacionais para o sucesso no alcance dos objetivos almejados por ambos.  

Outro fato a ser citado é o de que a produção de artigos relacionados ao tema 

estudado está concentrada em IES – Instituições de Ensino Superior situados na região Sul e 

Sudeste do Brasil, sendo o estado de São Paulo (Sudeste) responsável pela produção de 95 

artigos, Rio de janeiro (Sudeste) com 48 artigos e empatados com 28 artigos os estados de 

Minas Gerais (Sudeste) e Santa Catarina (sul), sendo estes estados os maiores produtores de 

artigos científicos sobre o tema gestão da inovação. Vale salientar que as regiões Norte e 

Centro-Oeste não demonstraram expressividade na produção de artigos relacionados ao tema 

estudado.  

Ademais, é relevante mencionar que a produção científica em gestão da inovação  

apresenta oscilação com uma queda acentuada do fim de 2018 até maio de 2019, porém com 

tendência à ascensão para os próximos anos.   

Apesar das limitações quanto aos métodos de busca e análise dos artigos adotados,  

o presente trabalho foi concretizado buscando a maneira mais fiel e eficiente para a filtragem 

dos artigos que fizessem parte da amostra da presente pesquisa. Diante do que foi relatado, 
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sugere-se que novas pesquisas sejam feitas a respeito do tema, sendo que novas verificações 

poderão contribuir para a consolidação do perfil dos artigos relacionados ao tema gestão da 

inovação, como também para a consolidação das informações obtidas e firmação do tema gestão 

da inovação em frente ao cenário científico nacional.  
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APÊNDICEA - Links de acesso aos Periódicos e EnANPAD selecionados para a 

pesquisa  

Períodicos do Portal WebQualis  

Endereço Eletrônico  Períodicos  

Qualis A2  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cader 

nosebap  e  

Cadernos EBAPE.BR (FVG)  

https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes   Organizações & Sociedade (Online)  

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_ 

base.php?revista=1  

RAC. Revista de Administração 

Contemporânea (Online)  

http://rae.fgv.br/rae-eletronica  RAE Eletrônica (Online)  

http://200.232.30.99/  RAUSP-e (São Paulo)  

https://rbgn.fecap.br/RBGN  Revista Brasileira de Gestão de Negócios  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap  Revista de Administração Pública 

(Impresso)  

Qualis B1  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&p 

id=0104-530X&lng=en&nrm=iso   
Gestão & Produção  

https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comuni 

cacao_inovacao  

RAM. Revista de Administração 

Mackenzie (Online)  

http://seer.ufrgs.br/read   REAd. Revista Eletrônica de  
Administração (Porto Alegre. Online)  

Qualis B2  

http://www.fumec.br/revistas/facesp/search   Faces: Revista de Administração (Belo 

Horizonte. Online)  

http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao   Gestão & Regionalidade (Online)  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbpg/sea 

rch/search  

Revista Brasileira e Portuguesa de 

Gestão (Rio de Janeiro)  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/search   Revista de Ciências da Administração  

http://www.raunimep.com.br/ojs/index.php/regen/in 

dex  
  

Revista de Administração da Unimep  

http://www.apgs.ufv.br/index.php/apgs/about/submi 

ssions#.WfPS7Y9SzIU  

Administração Pública e Gestão Social  

http://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr   Revista Brasileira de Gestão e 

Desenvolvimento Regional  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual   Gestão Universitária na América Latina  

http://www.fafich.ufmg.br/gerais/index.php/ger 

ais  

Gerais: Revista Interinstitucional de 

Psicologia  

https://periodicos.ufsm.br/reaufsm  Revista de Administração da  
Universidade Federal de Santa Maria  

Qualis B3  

https://revistas.face.ufmg.br/index.php/rahis  Revista Administração Hospitalar e  

Inovação em Saúde   
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http://ucs.br/etc/revistas/index.php/RBGI  Revista Brasileira de Gestão e Inovação  

https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=i 
ptec   

Revista Inovação, Projetos e 

Tecnologias  

Qualis B4  

http://revista.ibict.br/p2p  P2P Inovação  

https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comu 

nicacao_inovacao  

Comunicação & Inovação  
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