
 
 

 
   

 

ANEXO I – CONCEITOS DE INOVAÇÃO 

 

O requisito mínimo para se definir uma inovação é a introdução de novos elementos/instrumentos 
nos processos produtivos, de gestão ou comerciais, que favoreçam a melhor participação no mercado 
pelos empreendimentos e aumento da geração de renda dos trabalhadores.  

Conceitos básicos: 

 A inovação passa a existir quando for implementada; 

 Um produto novo (ou melhorado) se efetiva quando introduzido no mercado; 

 Novos processos e/ou métodos, passam a existir quando são implementados nas 
rotinas/procedimentos das instituições. 

 As atividades de inovação são etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras 
e comerciais que conduzem, ou visam conduzir, à implementação de inovações. Algumas 
atividades de inovação são em si inovadoras, outras não são atividades novas, mas são 
necessárias para a implementação de inovações. 

1. Inovações de produto 

Introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas 
características ou usos previstos. 

Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, componentes e materiais, 
softwares incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais. 

As inovações de produto podem utilizar novos conhecimentos ou tecnologias, ou podem basear-se 
em novos usos ou combinações para conhecimentos ou tecnologias existentes. 

As inovações de produto incluem a introdução de novos bens e serviços, e melhoramentos 
significativos nas características funcionais ou de uso dos bens e serviços existentes. 

Novos produtos são bens ou serviços que diferem significativamente em suas características ou usos 
previstos dos produtos previamente produzidos pela empresa. 

O desenvolvimento de um novo uso para um produto com apenas algumas pequenas modificações 
para suas especificações técnicas é uma inovação de produto. 

Melhoramentos significativos para produtos existentes podem ocorrer por meio de mudanças em 
materiais, componentes e outras características que aprimoram seu desempenho. 

A concepção é parte integrante do desenvolvimento e da implementação de inovações de produto. 

Entretanto, mudanças na concepção que não implicam em uma mudança significativa nas 

características funcionais do produto ou em seus usos previstos não são inovações de 

produto. Ainda assim, elas podem ser inovações de marketing, como será discutido abaixo. 

Atualizações de rotina ou mudanças sazonais também não configuram inovações de produto. 

 

2. Inovações de processo,  

Implementação de um método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado. 
Incluem-se mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. 

As inovações de processo podem visar reduzir custos de produção ou de distribuição, melhorar a 
qualidade, ou ainda produzir ou distribuir produtos novos ou significativamente melhorados. 

Os métodos de produção envolvem as técnicas, equipamentos e softwares utilizados para produzir 

bens e serviços. 

Os métodos de distribuição dizem respeito à logística da empresa e seus equipamentos, softwares 

e técnicas para fornecer insumos, alocar suprimentos, ou entregar produtos finais. Um exemplo de 



 
 

 
   
um novo método de distribuição é a introdução de um sistema de rastreamento de bens por código de 

barras ou de identificação ativa por frequência de rádio. 

As inovações de processo também abarcam técnicas, equipamentos e softwares novos ou 

substancialmente melhoradas em atividades auxiliares de suporte, como compras, contabilidade, 

computação e manutenção. 

 

3. Inovações organizacionais 

Implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na 
organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas. 

Inovações organizacionais podem visar a melhoria do desempenho de uma empresa por meio da 
redução de custos administrativos ou de custos de transação, estimulando a satisfação no local de 
trabalho (e assim a produtividade do trabalho), ganhando acesso a ativos não transacionáveis (como 
o conhecimento externo não codificado) ou reduzindo os custos de suprimentos. 

Os aspectos distintivos da inovação organizacionalé a implementação de um método organizacional 
(em práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas) que não 
tenha sido usado anteriormente na empresa e que seja o resultado de decisões estratégicas tomadas 
pela gerência. 

As inovações organizacionais em práticas de negócios compreendem a implementação de novos 
métodos para a organização de rotinas e procedimentos para a condução do trabalho. 

As inovações na organização do local de trabalho envolvem a implementação de novos métodos 
para distribuir responsabilidades e poder de decisão entre os empregados na divisão de trabalho 
existente no interior das atividades da empresa (e unidades organizacionais) e entre essas 
atividades. Participam também novos conceitos para a estruturação de atividades, tais como a 
integração de diferentes atividades de negócio. 

Novos métodos organizacionais nas relações externas de uma empresa compreendem a 
implementação de novos meios para organizar as relações com outras firmas ou instituições públicas, 
tais como o estabelecimento de novos tipos de colaborações com organizações de pesquisa ou 
consumidores, novos métodos de integração com fornecedores e o uso de outsourcing ou a 
introdução da subcontratação das atividades de negócios na produção, no aprovisionamento, na 
distribuição, no recrutamento e em serviços auxiliares. 

 

4. Inovações de marketing,  

Implementação de um novo método de marketing com mudanças significativas na concepção do 
produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de 
preços. 

Novos métodos de marketing podem ser implementados para produtos novos ou já existentes. 

Inovações de marketing são voltadas para melhor atender as necessidades dos consumidores, 
abrindo novos mercados, ou reposicionando o produto de uma empresa no mercado, com o objetivo 
de aumentar as vendas. 

 Mudanças substanciais no design do produto. Mudanças na forma e na aparência do 
produto que não alteram as características funcionais ou de uso do produto. Elas também 
incluem mudanças na forma de embalar produtos em que a embalagem é o principal 
determinante da aparência do produto. 

 Posicionamento de produtos envolvem primordialmente a introdução de novos canais de 
vendas. Os canais de vendas referem- se aqui aos métodos usados para vender bens e 
serviços para os consumidores, e não aos métodos de logística que lidam sobretudo com a 
eficiência. Exemplos de inovações de marketing em posicionamento de produtos são a 
introdução pela primeira vez de um sistema de franquias, de vendas diretas ou varejo 
exclusivo, e do licenciamento de produto. Inovações em posicionamento de produto podem 
também envolver o uso de novos conceitos para a apresentação de produtos. 



 
 

 
   

 Promoção de produtos envolvem o uso de novos conceitos para promover produtos ou 
serviços de uma empresa. Por exemplo, o primeiro uso de um meio de comunicação ou de 
uma técnica substancialmente diferente – como o posicionamento de produtos em filmes ou 
programas de televisão, ou o uso de endossos de celebridades – é uma inovação de 
marketing. Outro exemplo refere-se ao estabelecimento da marca, como o desenvolvimento e 
a introdução de um símbolo fundamentalmente novo para uma marca (diferente de 
atualizações regulares na aparência da marca) que visa posicionar o produto de uma 
empresa em um novo mercado ou dar-lhe uma nova imagem. 

 Fixação de preços compreendem o uso de novas estratégias de fixação de preços para 
comercializar os bens ou serviços de uma empresa. São exemplos o primeiro uso de um 
novo método de variação de preços de um bem ou serviço conforme a demanda (por 
exemplo, quando a demanda está baixa, o preço é baixo) ou a introdução de um novo 
método que permite aos consumidores escolher as especificações desejadas de um produto 
no web site de uma empresa e então ver o preço para o produto especificado. Novos 
métodos de fixação de preços cujo propósito único é diferenciar preços em função dos 
segmentos de consumo não são considerados inovações. 

 

Distinção entre tipos de inovações: 

Muitas inovações podem ter características que aparecem em mais de um tipo de inovação. 

Por exemplo, uma empresa que introduz um novo produto que também requer o desenvolvimento de 
um novo processo é claramente uma inovadora tanto de produto como de processo. O mesmo é 
válido para uma empresa que introduz um novo método de marketing para comercializar um novo 
produto, ou uma empresa que adota pela primeira vez um novo método organizacional no curso da 
introdução de uma nova tecnologia de processo. 

 

a) A distinção entre inovações de produto e de processo 

Com relação aos bens, a distinção entre produtos e processos é clara. Para os serviços, porém, ela 
pode ser menos evidente pois a produção, a distribuição e o consumo de muitos serviços podem 
ocorrer ao mesmo tempo. Algumas diretrizes diferenciadoras são: 

– se a inovação envolve características novas ou substancialmente melhoradas do serviço oferecido 
aos consumidores, trate-se de uma inovação de produto; 

– se a inovação envolve métodos, equipamentos e/ou habilidades para o desempenho do serviço 
novos ou substancialmente melhorados, então é uma inovação de processo; 

– se a inovação envolve melhorias substanciais nas características do serviço oferecido e nos 
métodos, equipamentos e/ou habilidades usados para seu desempenho, ela é uma inovação tanto de 
produto como de processo. 

 

b) A distinção entre inovações de produto e de marketing 

Por um lado, a adoção de um novo conceito de marketing que envolve uma mudança substancial no 
design de um produto existente é uma inovação de marketing mas não uma inovação de produto, à 
medida que as características funcionais ou de uso do produto não mudaram significativamente. 
Roupas produzidas com novos tecidos e melhor desempenho (respiráveis, a prova d’água, etc.), por 
exemplo, são inovações de produto, mas a introdução de um novo formato para roupas voltadas para 
um novo grupo de consumidores ou para dar ao produto um alto grau de exclusividade (e assim 
permitir um maior mark-up comparado à versão prévia do produto), é uma inovação de marketing. 

Em alguns casos as inovações podem ser consideradas de produto e de marketing, se as empresas 
implementam alterações em produtos existentes que envolvem tanto mudanças significativas nas 
funções ou no uso do produto como mudanças significativas na forma e na aparência ou na 
embalagem do produto, constituindo um novo conceito de marketing. 

 



 
 

 
   

c) A distinção entre inovações de processo e de marketing 

As inovações de processo e de marketing podem envolver novos métodos para transportar bens ou 
transmitir informações, mas seus propósitos são diferentes. As inovações de processo referem-se a 
métodos de produção e de distribuição e a outras atividades auxiliares de suporte visando a redução 
dos custos unitários ou o aumento da qualidade do produto, enquanto as inovações de marketing 
objetivam o aumento do volume das vendas ou da fatia de mercado, por meio de mudanças no 
posicionamento do produto e na sua reputação. 

Casos de fronteira podem surgir em inovações de marketing que envolvem a introdução de novos 
canais de vendas. Por exemplo, inovações que introduzem um novo canal de vendas (isto é, um novo 
meio para a venda de bens e serviços aos consumidores) podem também incluir a implementação de 
novos métodos de logística (isto é, transporte, armazenamento e movimentação de produtos). Se 
essas inovações visam tanto um aumento das vendas como a redução dos custos unitários de 
distribuição, elas devem ser consideradas de processo e de marketing. 

 

d) A distinção entre inovações de processo e inovações organizacionais 

A distinção entre as inovações de processo e as inovações organizacionais é talvez o caso de 
fronteira mais frequente em pesquisas sobre inovação pois ambos os tipos de inovação procuram – 
entre outras coisas – reduzir custos por meio de conceitos novos e mais eficientes de produção, 
distribuição e organização interna. Muitas inovações contêm aspectos dos dois tipos. Por exemplo, a 
introdução de novos processos pode também envolver o primeiro uso de novos métodos 
organizacionais, como o trabalho em grupo. As inovações organizacionais, como a introdução de um 
sistema gerencial de qualidade total, podem envolver melhorias significativas nos métodos de 
produção para evitar certos tipos de falhas, como novos sistemas logísticos de produção, ou sistemas 
de informação novos e mais eficientes baseados em novos softwares e novos equipamentos de TIC. 

O ponto de partida para diferenciar inovações de processo e/ou organizacionais é o tipo de atividade: 
inovações de processo lidam sobretudo com a implementação de novos equipamentos, softwares, 
técnicas ou procedimentos, enquanto as inovações organizacionais lidam primordialmente com 
pessoas e a organização do trabalho. As diretrizes para distinguir os dois tipos em casos de fronteira 
são as seguintes: 

 Se a inovação envolve métodos de produção ou de abastecimento novos ou 
significativamente melhorados que visam reduzir custos unitários ou aumentar a qualidade do 
produto, trata-se de uma inovação de processo; 

 Se a inovação compreende o primeiro uso de novos métodos organizacionais nas práticas de 
negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas da empresa, ela é 
uma inovação organizacional; 

 Se a inovação implica em métodos de produção ou de abastecimento novos ou 
significativamente melhorados, tem-se uma inovação de processo e organizacional. 

 

e) A distinção entre inovações de marketing e inovações organizacionais 

Casos de fronteira podem surgir para inovações que envolvem a introdução de métodos de marketing 
e organizacionais. Como se observou anteriormente, se uma inovação possui características dos dois 
tipos, ela é uma inovação tanto de marketing quanto organizacional. Contudo, inovações 
organizacionais que envolvem atividades de vendas (por exemplo, a integração dos departamentos 
de vendas com outros departamentos), mas não envolvem a introdução de novos métodos de 
marketing, não são inovações de marketing. 

 

Mudanças que não são consideradas inovações 

1) Interromper o uso de um processo, um método de marketing ou organizacional, ou a 
comercialização de um produto; 

2) Simples reposição ou extensão de capital; 



 
 

 
   

3) Mudanças resultantes puramente de alterações de preços; 

4) Personalização 

As empresas que produzem sob encomenda fazem itens únicos e frequentemente complexos, de 
acordo com os pedidos dos consumidores. A menos que esse item exclusivo apresente atributos 
significativamente diferentes em relação aos produtos que a empresa produzia anteriormente, 
não se trata de uma inovação de produto. 

Vale notar que isso diz respeito a mudanças nos produtos resultantes da personalização e não à 
implementação da produção personalizada em si. Por exemplo, a integração das operações de 
produção, vendas e distribuição é uma inovação organizacional. 

5) Mudanças sazonais regulares e outras mudanças cíclicas 

Mudanças de rotina no design geralmente não são inovações de produto nem de marketing. Por 
exemplo, a introdução de uma nova jaqueta por uma empresa de vestuário não é uma inovação 
de produto a menos que a jaqueta tenha, por exemplo, um revestimento com características 
substancialmente melhoradas. Entretanto, se a ocasião das mudanças sazonais é aproveitada 
para uma mudança fundamental na concepção de um produto que constitui um novo conceito de 
marketing usado pela primeira vez pela empresa, essa mudança deve ser considerada uma 
inovação de marketing. 

6) Comercialização de produtos novos ou substancialmente melhorados 

A comercialização de produtos novos ou melhorados não é em geral uma inovação de produto 
para o atacadista, o varejista ou a empresa de transporte e de armazenamento. Porém, se essa 
empresa começa a lidar com uma nova linha de bens (isto é, tipos de bens que a empresa não 
vendia anteriormente) então essa atividade é considerada uma inovação de produto, pois a 
empresa passa a oferecer um novo serviço. 

 

Conceitos de inovação 

 

 

Produto Proceso Organizacional Marketing

Aperfeiçoamento da gestão participativa x

Introdução de inovações na gestão x

Acesso a mercados x x

Potenciar o aceso a novos mercados x x

Incorporação de novas tecnologias x x x x

Construção de negócios inovadores  x x

Desenvolvimento da inovação técnica/tecnológica x x x

Desenvolver e estruturar o conceito de novos negócios x x x x

Introdução de inovações tecnológicas x x x

Novos negócios a traves do desenvolvimento de produtos x x

Novos negócios a traves de inovações tecnológicas x x x

Criação de novos produtos e/ou aprimoramentos dos já existentes x x

Introdução de inovações comercial x x

Apoio técnico no processo produtivo x

Estratégias de MKT x

Acabamento e embalagens de produtos x

Formas de comercialização x

Processos produtivos x

Introdução de inovações na produção x

Tipo de Inovação
Conceito


