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RESUMO 

 

Os ecossistemas de inovação são sistemas dinâmicos compostos de atores cujas relações podem 

ir da simples coexistência geográfica a complexas relações de compartilhamento de recursos, 

cocriação de valor e inovação. Entre os enfoques de estudos desses sistemas estão as abordagens 

baseadas na metáfora dos ecossistemas biológicos e na percepção de que, nesses ambientes, o 

conhecimento é um dos principais recursos compartilhados. Isso tem instigado pesquisadores a 

investigar sobre seus mecanismos e processos, incluindo os fatores promotores de colaboração, 

cocriação e coprodução nestes ambientes complexos que desencadeiam e promovem a 

inovação. Nesta tese, parte-se da seguinte questão de pesquisa: “como avaliar o potencial de 

gerar inovação coproduzida em ecossistemas de inovação?”. Para responder esta questão, foi 

concebido um framework conceitual para análise do potencial de coprodução de inovação em 

ecossistemas. A proposta tem bases nos construtos das teorias da inovação, ecossistemas de 

inovação e capacidades dinâmicas. Para compreender a natureza e a dinâmica de interações dos 

atores ecossistêmicos na coprodução de inovação, o modelo tem base na definição de escala 

crescente de tipos de produção coletiva de inovação (i.e., coexistência, cooperação, 

colaboração, cocriação e coprodução). Com base nesses construtos multidisciplinares e na 

abordagem metodológica DSR – Design Science Research, foram caracterizadas as dimensões 

e variáveis do potencial de coprodução de inovação nestes ecossistemas. Para análise de 

consistência do modelo proposto, as relações entre as variáveis identificadas na literatura foram 

avaliadas por especialistas experientes no planejamento e gestão de ecossistemas de inovação. 

A análise comparativa identificou, em geral, a concordância entre as relações apontadas na 

literatura e a percepção dos especialistas, com destaque para variáveis mais influentes e 

motrizes do sistema. Adicionalmente, o modelo identifica variáveis potenciais de conflitos 

sociais inerentes aos atores ecossistêmicos e os sistemas de conhecimento contribuintes para a 

coprodução de inovação. O framework conceitual proposto demonstrou ser um instrumento 

relevante na identificação de fatores e na caracterização das relações com potencial de favorecer 

a inovação coproduzida em ecossistemas de inovação. 

 

 

Palavras-chave: inovação; coprodução; ecossistemas de inovação; potencial de coprodução; 

interdisciplinaridade; transdisciplinaridade, capacidades dinâmicas. 

 

  



  

ABSTRACT 

 

Innovation ecosystems are dynamic systems composed of actors whose relationships can range 

from simple geographic coexistence to complex relationships of resource sharing, value co-

creation and innovation. Among the study approaches of these systems are the approaches based 

on the metaphor of biological ecosystems and the perception that, in these environments, 

knowledge is one of the main shared resources. This has prompted researchers to investigate its 

mechanisms and processes, including the factors that promote collaboration, co-creation and 

co-production in these complex environments that trigger and promote innovation. In this 

thesis, I started with the following research question: “how to evaluate the potential to generate 

co-produced innovation in innovation ecosystems?”. To answer this question, a conceptual 

framework was designed to analyze the potential for co-production of innovation in ecosystems. 

The proposal is based on the constructs of innovation theories, innovation ecosystems and 

dynamic capabilities. To understand the nature and dynamics of interactions of ecosystem 

players in the co-production of innovation, the framework is based on the definition of an 

increasing scale of types of collective innovation production (i.e., coexistence, cooperation, 

collaboration, co-creation and co-production). Based on these multidisciplinary constructs and 

the DSR - Design Science Research methodological approach, the dimensions, and variables of 

the potential for co-production of innovation in these ecosystems were characterized. For 

consistency analysis of the proposed framework, the relationships between the variables 

identified in the literature were evaluated by experts experienced in planning and managing 

innovation ecosystems. The comparative analysis identified, in general, the agreement between 

the relationships pointed out in the literature and the experts' perception, with emphasis on the 

most influential and driving variables of the system. Additionally, the model identifies potential 

variables of social conflicts inherent to ecosystem actors and the knowledge systems that 

contribute to the co-production of innovation. The proposed conceptual framework proved to 

be a relevant instrument in the identification of factors and in the characterization of 

relationships with the potential to favor co-produced innovation in innovation ecosystems. 

 

Keywords: innovation; coproduction; innovation ecosystems; coproduction potential; 

interdisciplinarity; transdisciplinarity, dynamic capacities. 
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1 INTRODUÇÃO

 

 

“Somos todos poeira de estrelas” 

Carl Sagan 

 

Neste capítulo apresenta-se uma contextualização sobre a temática e a problemática 

da tese. A seguir, é apresentada a pergunta de pesquisa, seus objetivos (geral e específicos) e a 

justificativa do problema de investigação. Após a contextualização, são abordados o ineditismo 

e originalidade; sua delimitação ou escopo; e sua aderência ao Programa de Pós-graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento, bem como a estrutura proposta para este trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A inovação é um construto discutido e estudado há mais de 80 anos sob diversas 

perspectivas e dimensões. Na década de 30, Joseph Alois Schumpeter utilizou o termo inovação 

para descrever uma série de novidades que podem ser introduzidas no sistema econômico e que 

alteram substancialmente as relações entre produtores e consumidores, sendo o elemento 

fundamental para o desenvolvimento econômico. Segundo Schumpeter, é através do fenômeno 

de “destruição criativa” que os modos como se fazia determinada atividade são “destruídos”, 

levando a uma constante mudança da estrutura econômica do sistema capitalista, onde novas 

empresas, novas tecnologias e novos produtos substituem constantemente os antigos 

(SCHUMPETER, 2012).  

Desde então, o processo descrito por Schumpeter ocorreu com o próprio termo 

“inovação”. O termo contempla as noções que vão desde a inovação individual, à abordagem 

sistêmica da inovação, no contexto dos sistemas de inovação, passando por noções multi e 

interdisciplinares de protagonistas, contexto, propósito e impacto (PACHECO; MANHÃES; 

MALDONADO, 2017). Podendo ser considerada desde a ideia, prática ou artefato material 

percebidos como novo (STOKER et al., 2001), como a introdução intencional, a aplicação e a 

adoção relevante dentro de um grupo ou organização de ideias, processos, produtos ou 

procedimentos, novos, destinados a beneficiar significativamente um indivíduo, um grupo, uma 

organização ou a sociedade em geral (WEST; FARR, 1990, p. 9).  

A inovação tem sido estudada sob diferentes abordagens, dependendo do contexto e 

do objetivo. Nos últimos 40 anos, a pesquisa da inovação concentrou-se fortemente em um 

amplo espectro de campos, incluindo economia, marketing, comportamento organizacional e 
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gerenciamento estratégico (VINCENT; BHARADWAJ; CHALLAGALLA, 2018). No entanto, 

existe ainda uma lacuna na literatura quando se busca compreender as inovações coproduzidas. 

Apesar de ter sua base sobre o paradigma da inovação aberta proposto por Chesbrough em 2003 

(CHESBROUGH, 2017), a coprodução de inovação é um fenômeno relativamente recente. O 

conceito que mais se aproxima atualmente, é o da Open Innovation 2.0 (EUROPEAN 

COMMISSION, 2016), que tem sido usado na orquestração de um grande número de 

participantes em várias fases do processo de inovação, a exemplo das plataformas de serviços 

nas chamadas comunidades de inovação. E que segundo o próprio Chesbrough, tem como maior 

desafio o projeto e gerenciamento desses tipos de comunidades de inovação (CHESBROUGH, 

2017). 

O processo de inovação demanda cada vez mais a interação e compartilhamento de 

recursos, em especial do conhecimento (DURST, S; POUTANEN, 2013; GOBBLE, 2014; 

MERCAN; GÖTKAS, 2011), o que torna necessário compreender melhor os mecanismos e 

elementos promotores do processo de colaboração, cocriação e coprodução em ambientes 

complexos como os ecossistemas de inovação.  

Como os ecossistemas de inovação contemplam inúmeros atores em diferentes 

camadas, e as decisões dos atores podem causar respostas de outros atores, este tipo de 

comportamento é multiplicado em interdependências complexas em todo o ecossistema 

(RITALA; ALMPANOPOULOU, 2017), destacando-se a necessidade de entender e levar em 

conta a ligação entre os micro e macro comportamentos dos atores ecossistêmicos, bem como 

as interações cooperativas e competitivas entre eles (OVERHOLM, 2015; PELTONIEMI; 

PELTONIEMI, 2006; RITALA; ALMPANOPOULOU, 2017), que afetam o equilíbrio e a 

dinâmica do ecossistema (VALKOKARI, 2015). 

Nesse sentido, a literatura não demonstra como princípios e regras poderiam ser 

estabelecidos para que um conjunto de atores de um ecossistema de inovação trabalhe em prol 

de um objetivo comum buscando soluções e resultados de inovação por meio da colaboração, 

cooperação, cocriação ou coprodução.  

Ao mesmo tempo, existe uma crescente pressão para que as empresas desenvolvam 

inovações radicais ou disruptivas para afirmar-se dentro de um mercado. Isso tem feito com 

que diversas empresas estabelecidas patrocinem, estabeleçam parcerias, terceirizem e 

colaborem com novos empreendimentos e startups (GANS, 2016; KOHLER, 2016; RICHTER; 

JACKSON; SCHILDHAUER, 2018; SPENDER et al., 2017), de modo a obter vantagens a 

partir de novos conhecimentos, criatividade e capacidade de inovação (BATTISTELLA; TONI; 
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PESSOT, 2018; ECKBLAD; GOLOVKO, 2016; ZHAO; SUN; XU, 2016), e, quem sabe, 

conseguir coproduzir inovações.  

As inovações coproduzidas tem impactado fortemente os mercados. Algumas delas 

são inovações disruptivas (CHRISTENSEN et al., 2018), a exemplo da plataforma AirBnb no 

setor hoteleiro, o Spotify, o Whatsapp e a Netflix no setor de entretenimento para citar algumas. 

Para gerar um processo contínuo de inovação, as empresas precisam selecionar os mecanismos 

e os comportamentos que serão mais benéficos, lidando com a crescente complexidade no dia-

a-dia (BATTISTELLA; TONI; PESSOT, 2018). A coprodução de inovação é uma dinâmica 

que exige dos atores de inovação comportamentos, que ainda são pouco discutidos na literatura 

no âmbito dos ecossistemas de inovação. Um exemplo são as criptomoedas e o 

desenvolvimento de tecnologias específicas como ferramentas de fintech para resolver 

problemas de mercado (NADEEM, 2017). 

Os ecossistemas de inovação por sua vez, são sistemas emergentes complexos e 

dinâmicos que se adaptam constantemente, muitas vezes de forma inesperada (GOBBLE, 

2014). No entanto, a abordagem de ecossistemas de inovação também não possui um consenso 

entre os autores, e uma série de definições tem sido propostas. É um construto com conotações 

e implicações diferentes dos construtos de rede ou cluster, que são construídos e cujos fluxos 

de comunicação são pouco complexos e sem uma definição consensuada. 

Para fazer a inovação acontecer, um ecossistema de inovação deve atender à diferentes 

condições abordando fatores naturais, estruturais, organizacionais e culturais (DURST, S; 

POUTANEN, 2013). Carayannis et al. (2018, p. 149) apresentam um conceito onde os 

ecossistemas de inovação são “configurações fractais, multinível, multimodais, multinodais e 

multilaterais de ativos dinâmicos tangíveis e intangíveis dentro da visão baseada em recursos e 

a nova teoria do crescimento da empresa”.  

Em um ecossistema, cada ator tem atributos, experiências e crenças diferentes e essa 

dependência de caminho cria inércia: “as diferenças nos princípios de decisão podem causar 

resultados não intencionais no nível do ecossistema, mesmo que a tomada de decisões e o 

comportamento de cada ator sejam racionais em um determinado ponto no tempo” 

(TSUJIMOTO et al., 2018, p. 56). 

Nesta tese, para compreender a dinâmica de interação entre os atores de um 

ecossistema de inovação e suas interdependências na coprodução de inovação, além da 

literatura específica sobre inovação, buscou-se na Teoria do commons proposta por Elinor 

Ostrom, analisar o conceito e noção de coprodução (OSTROM, 1990a, 1996) como um 

processo pelo qual os “inputs” de indivíduos de diversas organizações são transformados em 
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bens e serviço com propósito (e resultados) comuns, ao mesmo tempo demandando e levando 

à sinergia de desenvolvimento e exploração.  

A principal descoberta de Elinor Ostrom, após a análise de milhares de casos, foi o 

fato que, desde que o conjunto de princípios e de regras de propriedade coletiva estejam bem 

definidos, sejam aceitos e respeitados por todos partícipes, consegue-se evitar a sobre-

exploração dos chamados “bens comuns” (OSTROM, 1990). Esta abordagem reforça a 

cooperação, evita o individualismo e procura o bem-estar social da comunidade, contribuindo 

no domínio da equidade, da cooperação e da governança. 

Considerando que os ecossistemas de inovação dependem de fluxos de conhecimento 

que impulsionam a colaboração e a cocriação para traduzir este conhecimento em valor 

agregado, buscou-se na Teoria dos commons, mais precisamente nos commons de 

conhecimento, a base para investigar as relações entre os diversos atores para a coprodução do 

conhecimento e da inovação.  

Charlotte Hess e Elinor Ostrom (2007) – no artigo “Understanding Knowledge as a 

Commons: From Theory to Practice”, discutem os commons de conhecimento e cultura para 

integrar as diversas áreas de estudo que tradicionalmente atuam de forma segregada como 

direitos e propriedade intelectual, códigos de computador e infraestrutura, bibliotecas 

acadêmicas, invenção e criatividade, softwares de open-source, ciência colaborativa, processos 

democráticos e de cidadania, ação coletiva, economia da informação, e a disseminação da 

informação.  

De acordo com Ostrom (1990, 1996), um common de conhecimento é qualquer corpo 

compartilhado de informações que os muitos membros de uma comunidade extraem e 

contribuem. Os bens comuns, como imaginado por Ostrom, fornecem uma oportunidade para 

a comunidade autogovernar e decidir como a informação deve ser compartilhada e usada. 

A teoria da coprodução inicialmente aplicada à participação ativa do cidadão na 

produção de bens públicos (OSTROM, 1996), tem se estendido à ação coletiva de atores não 

só públicos e governamentais, mas a atores privados nos mais diversos domínios 

(NASCIMENTO; SELIG; PACHECO, 2019). A coprodução do conhecimento, entendida 

como uma categoria de pesquisa participativa e governança colaborativa, tem, como objetivo 

maior, catalisar decisões e ações que reflitam o melhor conhecimento disponível para responder 

a um problema complexo (SCHUTTENBERG; GUTH, 2015). A coprodução do conhecimento 

envolve partes interessadas de diversos sistemas de conhecimento, trabalhando de forma 

iterativa em direção a uma visão e ação comuns. 
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Embora a coprodução tenha sido alvo de diversos estudos em múltiplos domínios, 

pouco tem se discutido a respeito da coprodução de inovação. A maioria dos estudos que aborda 

o tema da coprodução de inovação, associa o processo de coproduzir à inovação social, à 

produção participativa de serviços públicos ou à facilitação do processo de open-innovation em 

determinados ambientes, a exemplo dos Living-Labs, bem como em alguns casos de inovação 

no domínio de produção agrícola (BERTHET; HICKEY, 2018; BOTHA et al., 2014a, 2017; 

FIELKE et al., 2018; KLERKX; NETTLE, 2013). 

Por um lado a inovação tem sido cada vez mais considerada como um resultado do 

processo de coprodução (HARTWICH; NEGRO, 2010; JASANOFF, 2004), no qual diferentes 

atores, seja em uma cadeia de valor ou trabalhando em um domínio particular de interesse, 

interagem, cooperam e coordenam suas atividades para gerar novos conhecimentos, tecnologias 

e práticas para a mudança desejada. Por outro lado, ainda existem lacunas de como ocorre a 

coprodução de inovação, quais mecanismos promovem este processo, e quais os fatores podem 

ser considerados como determinantes no potencial de inovação em ecossistemas de inovação.  

Conhecer o potencial desses atores e do ecossistema de inovação para coproduzir 

inovações surge como uma questão central no contexto atual: como identificar os fatores que 

determinam o potencial, tanto das organizações partícipes como do ecossistema na qual estão 

inseridas, de gerar inovação coproduzida? 

Para responder a essa questão, o ponto de partida é a definição da noção de inovação 

coproduzida. Na literatura, a coprodução de inovação não tem uma definição clara e tem sido 

apresentada em diferentes abordagens como, por exemplo, o modelo de inovação aberta 

descrito por Chesbrough (2006), no domínio agrícola, em abordagens do sistema de inovação 

agrícola (BOTHA et al., 2014b, 2017; DEVAUX et al., 2009; KLERKX et al., 2017), nas 

comunidades de desenvolvimento de software livre Open Source Software (LAKHANI; 

PANETTA, 2007), e em turismo e hospitalidade (BUSSER et al., 2019). 

O segundo conceito necessário para tratar a questão central da proposta refere-se ao 

potencial de inovação. Esse construto tem sido usado tanto quando se analisa uma organização, 

como uma medida que caracteriza a habilidade da empresa para implementar o processo de 

inovação (VALITOV; KHAKIMOV, 2015), como sob a perspectiva de região, nação ou 

sistema, pelo uso efetivo dos recursos intelectuais, científicos, tecnológicos, humanos, 

materiais, informacionais, organizacionais, financeiros, entre outros, que garantem a 

estabilidade do desenvolvimento inovativo da economia em relação aos impactos de fatores 

exógenos (ZUEVA; GOROVOY, 2016).  



25 

 

O potencial de inovação pode ser compreendido como a prontidão para inovação 

(NEPELSKI; PIROLI, 2018) e está relacionado com o potencial de mercado (provável valor 

econômico ou social que pode ser gerado por um novo produto ou serviço - VRIES, 2011) e 

com a gestão da inovação. O critério de prontidão para inovação está relacionado à maturidade 

técnica de uma inovação em evolução (PRATO; NEPELSKI; PIROLI, 2015). 

Sob a perspectiva de uma organização, o potencial de inovação é um conjunto de 

capacidades dinâmicas. Nesse sentido, uma capacidade, dinâmica ou não, implica um potencial 

de ação. Definimos uma capacidade como a capacidade de executar uma tarefa ou atividade 

específica, onde a palavra “capacidade” refere-se ao poder ou capacidade de agir (HELFAT et 

al., 2007). Mas até que a capacidade seja exercida, a ação permanece latente. 

Nesse sentido, combinando as visões propostas na literatura sobre ecossistemas de 

inovação e sobre coprodução, verifica-se que suas lógicas combinam várias perspectivas e 

abordagens. Já se sabe que as capacidades de um ator no contexto de um ecossistema de 

inovação extrapolam as suas próprias fronteiras, transferindo e criando conhecimento para a 

geração da inovação em coprodução com outros atores em dinâmicas não previsíveis. 

Assim, esta tese propõe um framework conceitual que pretende apresentar os 

elementos potenciais de coprodução de inovação em ecossistemas de inovação, indicar 

processos relacionais que podem conduzir o comportamento de atores para a coprodução de 

inovação a partir da literatura e, finalmente apresentar como diferentes tipos de arranjos (ou 

combinações) entre estes elementos podem estar ligados aos resultados de inovação 

coproduzida para fornecer recomendações sobre como potencializar a coprodução de inovação 

no ecossistema. 

A teoria de ecossistemas de inovação existente não é suficiente para esta tarefa, e as 

análises que se concentram em partes do complexo sistema correm o risco de cometer erros no 

entendimento, previsão e recomendação. O desenvolvimento da proposta do framework 

conceitual está apoiado no que Cairney (2013, p. 2) chamaria de “super-síntese”, onde o 

objetivo é combinar insights de várias teorias em uma abordagem híbrida que vincula hipóteses 

de teorias anteriores de novas maneiras, produzindo novas hipóteses independentes.  

Desta forma, o framework de potencial de coprodução de inovação em EI empresta 

ideias de outras teorias, em especial da teoria dos commons (OSTROM, 1990, 2012; OSTROM 

et al., 1999) e dos commons de conhecimento (GHOSH, 2007; HESS, 2008; HESS et al., 2014; 

HESS; OSTROM, 2007); da teoria de inovação com foco na inovação aberta e colaborativa 

(CHESBROUGH, 2006, 2017; WEST; BOGERS, 2017) ;e da teoria de ecossistemas de 

inovação. Também se baseia em ideias da literatura sobre capacidades dinâmicas (HELFAT et 
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al., 2007; HELFAT; RAUBITSCHEK, 2018; SCHILKE; HELFAT, 2018), para compreender 

o potencial dos atores na coprodução de inovação, em sistemas adaptativos complexos, em 

função de inúmeras interações locais entre componentes heterogêneos e atores auto-

organizados em diferentes escalas e a dinâmica evolutiva da mudança do sistema (CAIRNEY, 

2012; LEVIN, 1998, 2003).  

A presente tese de doutorado se posiciona na visão de mundo sobre a coprodução de 

inovação com as lentes do bem comum, em ambientes complexos de geração de conhecimento. 

Assim, parte-se de construtos multi, inter e transdisciplinares de coprodução de inovação, em 

ecossistemas de inovação, com ênfase nos fatores de capacidade organizacional, estruturados 

em dois níveis de análise: nível da capacidade dos atores (organizações) e nível do ecossistema.   

O framework conceitual visa identificar as variáveis nos dois níveis (atores e 

ecossistema) e a combinação dessas capacidades - potencial de coprodução de inovação - no 

ecossistema. A intenção é contribuir futuramente com a melhoria da interação nos referidos 

ambientes para responder a problemas complexos e gerar valor para os ecossistemas de 

inovação por meio da coprodução. 

1.2 DESENVOLVIMENTO DA TESE  

De modo a clarificar a estrutura e lógica utilizada para o desenvolvimento da tese, 

torna-se necessário explicitar os princípios e premissas que sustentam esta estrutura e as 

escolhas derivadas, que também resultam nas limitações e delimitações da pesquisa.  

O método de pesquisa utilizado e descrito detalhadamente no capítulo 4, é o DSR – 

Design Science Research, adaptado de March e Smith (1995) e Piirainen (2016), que se utiliza 

da estratégia de ciclos de construção e retroalimentação entre a base teórica (base de 

conhecimento teórico) e o mundo real (ambiente de negócios) para a proposição de um artefato 

– o framework conceitual.  

Por se tratar de uma interação complexa, com uma ampla literatura, e com atribuição 

de diferentes significados para os construtos chave e ausência de debates ontológicos e 

metodológicos para alguns destes construtos, a estratégia foi buscar na literatura de ciência 

política uma inspiração para tratar o conjunto das teorias da base de conhecimento do método. 

Assim, se utilizou a definição de Cairney (2013, p. 1) que define uma teoria de maneira ampla 

como “um conjunto de princípios analíticos projetados para estruturar nossa observação e 

explicação do mundo”, bem como a visão de Elinor Ostrom (1999) sobre framework. 

Elinor Ostrom (1999, p. 25) faz uma distinção entre framework, teoria e modelo. Para 

Ostrom, os frameworks identificam conceitos relevantes e ajudam a organizar a análise e 
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comparação teórica; as teorias fazem suposições gerais sobre as relações causais entre os 

conceitos; e os modelos fazem suposições particulares sobre objetos particulares de 

investigação. Ostrom explica que, apesar da maioria dos autores concordarem que as teorias 

ajudam a “explicar processos”, não há uma aceitação comum para a ideia de que as teorias 

ajudam a “prever resultados” (1999, p.40). E destaca que embora as teorias nos ajudem a 

generalizar, identificando elementos comuns em vários estudos no tempo e espaço, as diferentes 

definições de teoria estão fortemente ligadas às diferentes suposições que fazemos sobre o 

mundo e nosso entendimento a respeito. 

A literatura em ciências políticas também apresenta diferentes maneiras de combinar 

teorias e conceitos, destacando as questões filosóficas e práticas que surgem quando se adota 

diferentes abordagens multiteóricas (CAIRNEY, 2012, 2013). Além disso, o uso de múltiplas 

teorias também é particularmente relevante para um esforço, a exemplo dos estudos de ciências 

políticas, de extrair um conjunto de ideias de uma variedade de disciplinas, o que se aplica, em 

muitos casos, às ciências sociais e naturais como um todo (CAIRNEY, 2013). O fato é que não 

há consenso nas questões metodológicas, pois elas estão baseadas nas nossas crenças 

fundamentais sobre a ciência, e, a partir deste fato, Cairney (2013) discute três abordagens 

multiteóricas – a síntese e super-síntese, a abordagem complementar e a abordagem 

contraditória, destacando seus problemas e sua aplicabilidade científica.  

Para fins desta tese, será utilizada a abordagem de super-síntese. Isto porque existe 

uma distinção entre as abordagens multiteóricas de síntese e super-síntese. A primeira combina 

os insights de várias teorias, conceitos ou modelos para produzir uma única teoria. Segundo 

Cairney (2013, p. 2 e 3) o significado de "síntese" geralmente varia de acordo com o autor. Já 

a super-síntese pode ser distinguida analiticamente se a síntese envolver a criação de uma nova 

teoria e a super-síntese envolver a criação de um híbrido, embora a distinção nem sempre seja 

clara.  

 A figura 1 sintetiza a jornada lógica de construção e análise dos diferentes construtos 

para a proposição do framework conceitual. 
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Figura 1 - Sistematização e análise da literatura 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nesta tese considera-se framework conceitual no entendimento de Jabareen (2009), 

como uma rede, ou "um plano", de conceitos interligados que juntos fornecem uma 

compreensão abrangente de um fenômeno ou fenômenos (JABAREEN, 2009, p. 51).  Isto 
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significa que os construtos que constituem um framework conceitual apoiam-se mutuamente, 

articulam seus respectivos fenômenos e estabelecem uma “filosofia específica do framework”, 

com premissas ontológicas, epistemológicas e metodológicas, onde cada construto desempenha 

um papel ontológico ou epistemológico (JABAREEN, 2009).  

 

1.3  OBJETIVOS  

 

1.3.1  Objetivo geral 

 

Propor um framework conceitual para análise do potencial de coprodução de inovação 

em ecossistemas de inovação. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 

I. Identificar e caracterizar a partir das teorias de inovação, ecossistemas de inovação, 

coprodução e capacidades dinâmicas, os construtos base do framework conceitual; 

II. Definir os tipos de ligação e de interação entre os atores ecossistêmicos segundo o grau 

crescente de produção de inovação (Coexistência, Cooperação, Colaboração, Cocriação 

e Coprodução); 

III. Caracterizar os elementos e as relações que podem potencializar os processos de 

coprodução de inovação em ecossistemas de inovação a partir da literatura; 

IV. Relacionar conceitualmente os elementos e variáveis extraídos da literatura com a 

percepção de especialistas com prática e vivência em ecossistemas de inovação. 

V. Analisar limites e perspectivas da proposição do framework conceitual para os 

ecossistemas de inovação. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO E LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Esta tese possui um espectro amplo e interdisciplinar abordando diversas teorias, a 

exemplo da teoria de inovação e de ecossistemas de inovação, os tipos de inovação e a relação 

com as diferentes formas e contextos com que se inova. A tese também busca demonstrar a 

amplitude dos diferentes tipos de interação de atores que podem ocorrer nos ecossistemas de 

inovação, desde a coexistência até a coprodução, aprofundando nos domínios e tipos de 

coprodução apresentados pela literatura, de modo a compreender os processos de coprodução 

de inovação. 
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Como delimitação de escopo dessa pesquisa, foram abordadas as teorias de sistemas, 

de sistemas dinâmicos e das capacidades dinâmicas, apresentando as principais definições que 

permeiam essas áreas de estudo. Uma escolha fundamental para responder aos limites e 

delimitadores da tese, foi a adoção de camadas do modelo de Bunge (2004a) para a composição 

do framework conceitual. Esta estratégia permitiu adotar as dimensões para as variáveis da 

literatura e está descrita no capítulo 4. Além disso, para a composição do framework conceitual, 

foram adotadas as dimensões e variáveis apresentadas pelo conjunto da literatura das principais 

teorias descritas na fundamentação teórica (Capítulo 2 e Capítulo 3), definidas na estrita 

percepção enquanto pesquisadora. Isso se justifica pela não observância de estudos similares e 

pelo fato de permitir, de forma propositiva, o eventual e futuro desdobramento da pesquisa. 

Com relação ao nível de análise, o objeto são os ecossistemas de inovação com foco 

nas interações entre os atores no processo de coprodução de inovação, compreendendo-se atores 

no nível de organizações. Esses atores representam organizações da sociedade civil, de 

mercado, da academia e ciência e tecnologia, bem como governos. Aqui é necessário ressaltar 

que serão tratadas as dimensões e variáveis relacionadas aos ecossistemas de inovação, às 

organizações e às interfaces entre ecossistemas e organizações. 

Outra delimitação está relacionada ao número de especialistas participantes da 

pesquisa. Pela complexidade das relações entre os diferentes construtos, a escolha dos 

especialistas se deu pela experiência destes em relação à vivência e desenvolvimento de 

ambientes de inovação e construção de conexões em prol da inovação. A verificação do 

framework conceitual foi realizada com especialistas, com intuito de constatar a consistência 

do modelo proposto a partir da literatura em contextos vividos. Foram convidados somente 

especialistas que atenderam aos seguintes requisitos: a) possuir vivência de mais de 15 (quinze) 

anos em ecossistemas de inovação como Parques Científicos e Tecnológicos, Incubadoras e 

Aceleradoras de empresas, e Redes de Pesquisa e Inovação, com múltiplos atores 

(universidades, empresas, organizações do terceiro setor e governo); b) estar ativo há pelo 15 

(quinze) anos em uma ou mais destas organizações; c) ter vivenciado ativamente a construção 

e desenvolvimento de ecossistemas de inovação; e, d) ter vivência na proposição de políticas 

públicas em prol da inovação. Com esses critérios, foram escolhidos seis especialistas que 

participaram da entrevista. 

Em relação às limitações da pesquisa, conforme descrito no item 1.2, a abordagem 

utilizada para trabalhar o conjunto de teorias de campos diferentes de conhecimento foi a de 

super-síntese. Como toda abordagem, existem limitações que estão relacionadas à origem 

intelectual e a compatibilidade das teorias sintetizadas, ontologicamente e 
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epistemologicamente, no sentido de se ter certeza de que elas compartilham o mesmo 

entendimento do mundo e de como nossos conceitos se relacionam com ele e/ou nossa 

capacidade de reunir e acumular conhecimento dele (CAIRNEY, 2013).  

1.5  INEDITISMO E ORIGINALIDADE DO TEMA 

A relevância deste estudo é apoiada por uma revisão da literatura. Apesar da discussão 

sobre inovação e ecossistemas de inovação não ser recente, diversos pesquisadores têm se 

debruçado sobre o tema e todos estão de acordo com o fato de a inovação ser um ato coletivo, 

dependente de um processo interativo e colaborativo, dinâmico e não linear, multinível e com 

a participação de multi-atores. A literatura mostra que o processo de inovação demanda cada 

vez mais a interação e compartilhamento de recursos, em especial do conhecimento, e também 

aponta para a necessidade de melhor compreender os mecanismos e elementos promotores do 

processo de colaboração, cocriação e coprodução em ambientes complexos como os 

ecossistemas de inovação (DURST; POUTANEN, 2013; HENTON; HELD, 2013; 

MCKELVEY; ZARING; LJUNGBERG, 2015; RUSSELL et al., 2016; SILVA; HOWELLS; 

MEYER, 2018; VALKOKARI et al., 2017; WEST; BOGERS, 2017).  

No entanto, não se encontram estudos sobre a natureza coletiva e princípios de 

sustentabilidade da inovação coproduzida em ecossistemas de inovação. Ao se analisar a 

inovação em nível coletivo, as preocupações com a heterogeneidade dos atores e seus efeitos 

no processo de inovação emergem como relevantes, pois envolve uma multiplicidade de atores 

heterogêneos, como empresas, intermediários, centros de pesquisa, instituições 

governamentais, sindicatos, universidades, laboratórios, centros de tecnologia, organizações de 

desenvolvimento, associações locais e internacionais – que se unem para alcançar objetivos 

mutuamente definidos. 

A inovação, os sistemas e ambientes que a promovem, mesmo com o entendimento da 

sua dinâmica e complexidade, são ainda majoritariamente analisados sob as perspectivas das 

diversas disciplinas: economia, administração, psicologia, sociologia, história, entre outras. 

Entretanto, a inovação é resultado de esforços interdisciplinares, um fenômeno multifacetado, 

com diversas fontes, protagonistas, motivações, instrumentos e resultados (PACHECO; 

MANHÃES; MALDONADO, 2017), sendo este o olhar para análise nesta tese. 

A discussão sobre coprodução também tem recebido ampla atenção, tendo sido usada 

para explicar o papel dos cidadãos na produção de serviços públicos (BRANDSEN; 

HONINGH, 2016; JAKOBSEN; ANDERSEN, 2013; OSTROM, 1996; OSTROM; OSTROM, 

2004, 1977; VICTOR PESTOFF, 2011), e destacadamente em outros dois domínios de 
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conhecimento com tradições disciplinares, cada um com uma orientação intelectual diferente 

em relação ao conhecimento, à política e à sustentabilidade: estudos de ciência e tecnologia e 

ciência da sustentabilidade (MILLER; WYBORN, 2018).  

Na revisão sobre coprodução, ainda são poucos os estudos com o foco na inovação. 

Nas bases de dados Scopus e WoS, ao se pesquisar as palavras-chave: “innovation 

co$production” e “co$producing innovation”, buscando pelos campos: article, title, abstract e 

keywords e os demais campos dos filtros abertos, aparecem de 4 a 5 resultados, enquanto para 

a palavra-chave “co$production” são cerca de 6.390 resultados. Esta tese amplia a pesquisa 

sobre coprodução visando à inovação e as interações multi-atores em ecossistemas de inovação 

procurando explorar e compreender como se dá a coprodução de inovação. Desta forma poderá 

contribuir na criação de inputs propondo uma sistemática para avaliar o potencial de 

coprodução de inovação e, desta forma, apoiar a tomada de decisão de gestores, governantes e 

sociedade, na implementação de mecanismos e ações de promoção da inovação e superação de 

desafios e problemas complexos. 

1.6  ADERÊNCIA DO TRABALHO AO PPG-EGC 

Esta pesquisa se insere no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento – PPG-EGC, na linha de pesquisa “Engenharia do Conhecimento Aplicada às 

Organizações”. Considerando que o conhecimento é o recurso chave para a geração de valor 

pela coprodução de inovação em ambientes complexos como ecossistemas de inovação e é o 

tema central da pesquisa, a presente tese pretende contribuir no avanço dos campos de 

conhecimento da inovação a partir das teorias da inovação e ecossistemas de inovação, e da 

teoria da coprodução. A inovação é um fenômeno complexo que só pode ser descrito por meio 

de perspectivas multi, inter e transdisciplinares (PACHECO; MANHÃES; MALDONADO, 

2017). 
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Figura 2 - Interrelação dos campos de conhecimento discutidos na tese e o EGC 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Considerando que a interdisciplinaridade tem, segundo Pacheco et al. (2017) como 

estrutura subjacente o conceito de construir pontes entre diferentes disciplinas, e entre conceitos 

aparentemente incompatíveis, e, diante do problema e objetivos do presente estudo, trata-se de 

uma abordagem interdisciplinar que visa propor uma estrutura analítica do potencial de 

coprodução de inovação no formato de um framework, que possibilite a compreensão da 

interação dos atores presentes em ecossistemas de inovação na ação coletiva de produção da 

inovação. A tese se enquadra no contexto dos objetivos do Programa de Doutorado em EGC já 

que o conhecimento é o fator chave de produção que emerge em todo o contexto a ser estudado 

(figura 2). 

O presente trabalho tem grande relação com outras pesquisas já produzidas no EGC 

nas grandes temáticas como inovação (ambientes, empresas e processos), e em temáticas mais 

recentes como coprodução e commons. A pesquisa on-line no Banco de Teses e Dissertações 

do EGC identificou as teses e dissertações já publicadas e relacionadas (quadro 1). 
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Quadro 1- Trabalhos do EGC relacionados ao tema desta pesquisa 

 

Construto Autor Título Ano T/D 

Ambiente de 

Inovação 

Arleide Rosa da 

Silva 

Análise da Relação entre a Gestão do Conhecimento 

e o Ambiente de Inovação em uma Instituição de 

Ensino Profissionalizante 

2011 T 

Ambientes de 

Empreendedorismo 

Inovador 

Debora Bernett 

Leal da Silva 

Indicadores para Avaliação da Influência dos 

Ambientes de Empreendedorismo Inovador na 

Geração de Capital Social 

2015 T 

Centro de Inovação 
Tatiana 

Schreiner 

Os Processos de Liderança na Implantação de um 

Centro de Inovação a partir da Perspectiva 

Construcionista 

2017 D 

Commons 
Maurício José 

Ribeiro Rotta 

As plataformas de governo eletrônico e seu potencial 

para a promoção dos princípios dos Commons: o 

caso dos municípios brasileiros 

2018 T 

Conhecimento 

Inovador 

José Gilberto 

Formanski 

A estrutura da rede social organizacional e sua 

influência no fluxo de conhecimento inovador 
2018 T 

Coprodução 
Everton Ricardo 

do Nascimento 

Metaframework de Coprodução em Ambientes 

Complexos para a Geração de Insumos Estratégicos 
2018 T 

Coprodução 
Kedma Batista 

Duarte 

Assessing Researcher Quality for Collaborative 

Purposes 
2017 T 

Coprodução 
Rosângela 

Borges Pimenta 

Análise de Maturidade da Coprodução de 

Conhecimento Transdisciplinar: Um Estudo de Caso 

em uma Rede Agroecológica 

2017 T 

Coprodução 
Viviane 

Schneider 

A Coerência dos Símbolos que Unem Agentes em 

Contextos Sociotécnicos de Coprodução 
2019 T 

Coprodução 
Vanessa Marie 

Salm 

A Contribuição do Ciclo do Conhecimento para o 

Desenvolvimento das Redes de Coprodução dos 

Serviços Públicos em Meio Ambiente 

2020 T 

Eco-inovação 
Isadora Castelo 

Branco Sampaio 

Um Modelo de Processos de Eco-Inovação para a 

Concepção de Produtos 
2018 T 

Ecossistema de 

Empreendedorismo 

Inovador 

José Eduardo 

Fiates 

Influência dos Ecossistemas de Empreendedorismo 

Inovador na Indústria de Venture Capital: Estratégias 

de apoio às Empresas Inovadoras 

2014 T 

Ecossistema de 

Inovação 
Murilo Gomes 

Proposta de arquitetura para ecossistema de inovação 

em dados abertos 
2017 D 

Empresas 

Inovadoras 

Aline de Brittos 

Valdati 

Processo de Seleção de Ideias em Empresas 

Inovadoras 
2017 D 

Gestão da Inovação 
Lucia Morais 

Kinceler 

Um Framework Baseado em Ontologia de Apoio à 

Gestão Estratégica da Inovação em Organizações de 

P&D+i 

2013 T 

Gestão da Inovação 
Roberto Mauro 

Dall’Agnol 

A Gestão da Inovação nas Universidades: O Capital 

Social e a Institucionalização de Unidades de 

Inovação no Ambiente Acadêmico 

2010 T 

Gestão da Inovação 
Roseli Jenoveva 

Neto 

A Capacidade Absortiva no Processo de Gestão da 

Inovação: análise em empresas consideradas 

inovadoras 

2016 T 

Habitat de 

Inovação 

Andrea de Bem 

Machado 

Habitat de Inovação: Construção do Conhecimento 

em Incubadoras 
2018 T 

Habitats de 

Inovação 
Viviane Sartori 

InHab-Read - IHR Metodologia de Leitura de 

Entorno 
2017 T 
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Inovação Ademar Schmitz 

A Inovação e o Empreendedorismo na Universidade: 

Um Framework Conceitual Sistêmico para Promover 

Desenvolvimento Socioeconômico 

2017 T 

Inovação 
Edson Oliveira 

Neves 

Articulação entre os Construtos Aprendizagem 

Organizacional, Capacidade Absortiva e Inovação 

em Organizações Intensivas em Conhecimento 

2017 T 

Inovação Fabricio Burger 
Front End da Inovação: Fatores que caracterizam o 

FEI Incremental 
2018 D 

Inovação 
Jamile Sabatini 

Marques 

Reforming Technology Company Incentive 

Programs for Achieving Knowledge-Based 

Economic Development: a Brazil-Australia 

Comparative Study 

2016 T 

Inovação 

Mauricio 

Cordeiro 

Manhães 

Innovativeness and Prejudice: Designing a 

Landscape of Diversity for Knowledge Creation 
2015 T 

Inovação 
Roberto Fabiano 

Fernandes 

Framework Conceitual para o Processo de 

Identificação de Oportunidades do Front End da 

Inovação 

2017 T 

Inovação Aberta 

Alessandra 

Maria Ruiz 

Galdo 

Capacidades Dinâmicas para a Inovação Aberta: 

análise com base no Capital intelectual 
2016 T 

Inovação Regional 
Rafael de Moura 

Speroni 

Modelo de Referência para Indicadores de Inovação 

Regional Suportado por Dados Ligados 
2016 T 

Inovação 

Sistemática 

Antonio Costa 

Gomes Filho 

Inovação Sistemática com Responsabilidade Social 

nos Empreendimentos de Base Tecnológica: O 

Modelo MCNS-TRIZ 

2010 T 

Inovação Sistêmica 
Lucas Novelino 

Abdala 

Inovação Sistêmica: Modelo de Descrição da Lógica 

Complexa de Valor 
2017 T 

Inovação Social 
Michele Andreia 

Borges 

Dinâmica das Parcerias Intersetoriais em Iniciativas 

de Inovação Social: da descrição à proposição de 

diretrizes 

2017 T 

Inovação 

Tecnológica 

Kelly Cristina 

Benetti Tonani 

Tosta 

A Universidade como Catalisadora da Inovação 

Tecnológica Baseada em Conhecimento 
2012 T 

Parques 

Tecnológicos 

Eduardo 

Giugliani 

Modelo de Governança para Parques Científicos e 

Tecnológicos no Brasil 
2011 T 

Parques 

Tecnológicos 

Mohana Faria de 

Sá  

Avaliação de práticas de gestão do conhecimento de 

parques tecnológicos: Uma proposta para apoio à 

gestão pública 

2011 T 

Potencial de 

Inovação 

Juçara Salete 

Gubiani 

Modelo para Diagnosticar a Influência do Capital 

Intelectual no Potencial de Inovação nas 

Universidades 

2011 T 

Processo de 

Inovação 

Alexandre 

Takeshi Ueno 
Modelo de Avaliação da Maturidade do Processo 2016 T 

Redes 

Colaborativas 

Diego Jacob 

Kurtz 

Capacidades Dinâmicas e a Atuação em Redes 

Colaborativas de Organizações: um estudo que 

atenta para Turbulências do Ambiente e 

Desempenho Organizacional 

2017 T 

Sistemas Regionais 

de CT&I 
Rejane Sartori 

Governança em Agentes de Fomento dos Sistemas 

Regionais de CT&I 
2011 T 

Sistemas Regionais 

de Inovação 

Silvestre Labiak 

Junior 

Método de Análise dos Fluxos de Conhecimento em 

Sistemas Regionais de Inovação 
2012 T 

Sistemas Setoriais 

de Inovação 

Mauricio Uriona 

Maldonado 

Dinâmica de Sistemas Setoriais de Inovação: Um 

modelo de simulação aplicado no Setor Brasileiro de 

Software Florianópolis 

2012 T 

Fonte: Banco de Teses EGC, 2020 
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Dentre os trabalhos de tese e dissertação, cerca de 30 trataram do construto inovação 

e suas variantes bem como dos sistemas e ambientes de inovação, e contribuíram com os 

aspectos conceituais e na revisão da literatura. Já na temática coprodução, destacam-se as teses 

de Kedma Batista Duarte (2017), Rosângela Pimenta (2017),  Everton Nascimento (2018),  

Viviane Schneider (2019) e Vanessa Marie Salm (2020) que contribuíram para a compreensão 

do construto. 

A presente tese se mostra aderente ao Programa EGC uma vez que propõe trabalhar 

na convergência destes temas, contribuindo no avanço científico destes campos de 

conhecimento a partir de uma visão integrada e interdisciplinar bem como da possibilidade de 

novos questionamentos e aumento da investigação da teoria da coprodução aplicada à inovação. 

O objeto da tese se relaciona principalmente com duas áreas de concentração do EGC, em 

especial a Engenharia do Conhecimento enquanto artefato gerador de conhecimento, porém é 

construída sob a perspectiva da Gestão do Conhecimento pela abordagem da produção coletiva 

do conhecimento ou coprodução de conhecimento com foco na inovação. 

1.7  ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta tese se fundamenta em duas grandes teorias: a teoria da inovação e a teoria de 

coprodução. Estas teorias são multifacetadas e multidisciplinares, e seus construtos evoluíram 

ao longo do tempo, o que demandou uma análise de cada uma delas para limitar o escopo da 

tese focando no potencial de coprodução de inovação em ambientes complexos, em especial os 

ecossistemas de inovação. Para tanto, foi feita revisão bibliográfica das teorias, cuja 

fundamentação teórica é apresentada nos capítulos 2 e 3 da tese. 

O trabalho está estruturado em 7 capítulos, o primeiro capítulo apresenta uma 

introdução à pesquisa como um todo, contextualizando a relação entre as duas teorias; o 

segundo capítulo e o terceiro capítulos abordam os fundamentos teóricos que conduzem à 

pesquisa e sustentam o processo teórico apresentado, assim como as estruturas norteadoras para 

a concepção e implementação do framework proposto. O quarto capítulo traz os aspectos 

metodológicos que compõe esta pesquisa e suas definições. O quinto capítulo apresenta a 

modelagem conceitual do framework e sua análise, o sexto capítulo apresenta o framework 

conceitual final, e o sétimo capítulo as conclusões e trabalhos futuros (figura 3). 
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Figura 3 - Estrutura de desenvolvimento da tese 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta seção descreve a revisão da literatura das duas principais teorias relacionados com 

esta pesquisa: a inovação, sua evolução conceitual até os ecossistemas de inovação; e a 

coprodução, partindo das definições dos processos de interação e suas aplicações.  

2.1 INOVAÇÃO – EVOLUÇÃO CONCEITUAL 

O termo inovação como hoje é conhecido, surgiu nas décadas de 1940 a 1950, 

dentro de uma diversidade de abordagens, com uma crescente expansão de publicações nos 

anos 60, no entanto, em meados da década de 1970, a diversidade mudou para uma 

representação dominante - com referência a um e apenas um teórico icônico, Joseph Alois 

Schumpeter, que definiu inovação como inovação tecnológica (GODIN, 2014). Na obra “The 

Economic Theory of Development” (edição alemã de 1911) Schumpeter descreve o que ele 

chamou inicialmente de “combinações” dos meios de produção para gerar um processo de 

desenvolvimento econômico. Para Godin (GODIN, 2014),  Schumpeter introduziu o conceito, 

mas sem discussão sobre. 

“A inovação aparece regularmente, mas como uma ideia secundária àquela da combinação. Inovação 

nunca é definida. É novidade de qualquer tipo e é usada de forma intercambiável no sentido de uma “nova 

tarefa”, “fazer algo diferente” ou simplesmente “algo novo” e, em um lugar, “a função dos 

empreendedores” (Schumpeter, 1934: 89). No geral, combinação e não inovação é o termo usado para 

falar sobre inovação. É a combinação que é explicitamente definida (como inovação): a combinação é 
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“direcionada para algo diferente e significa fazer algo diferentemente de outra conduta” ou “inovação”. 

Isso pressupunha um tipo específico de “aptidões” (p. 81, nota de rodapé)”. (GODIN, 2014) 

Embora Schumpeter não tenha utilizado o termo inovação, o seu conceito de “processo 

cíclico de destruição criativa” estava embutido em um sistema complexo, quando descreve o 

ciclo econômico de negócios como uma série de ondas de depressões econômicas e booms. 

Podendo ser inferido da definição de inovação de Schumpeter que ela pode ser entendida como 

“um fenômeno que aumenta um “potencial” social para agir”, e que este potencial só pode ser 

alcançado através de um processo de criação de conhecimento (PACHECO; MANHÃES; 

MALDONADO, 2017, p. 307). 

Desde então, o termo inovação vem sendo utilizado em diversas formas e em diversas 

perspectivas: “A inovação é estudada em muitas disciplinas e foi definida a partir de diferentes 

perspectivas” (DAMANPOUR; SCHNEIDER, 2006, p. 216). Em 1968, Jorge Sábato 

juntamente com Natalio Botana, apresentou o chamado “Triângulo de Sábato” como parte do 

trabalho “La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina”. Este trabalho 

pioneiro na América Latina foi apresentado no “The World Order Models Conference” em 

Bellagio (Italia) entre 20 e 25 de novembro de 1968. O triângulo apresenta nos seus vértices o 

sistema nacional de ciência e tecnologia (gerador dos saberes), as empresas públicas e privadas 

(que se utilizam desses saberes para produzir bens e serviços) e o Estado (que condiciona ambas 

as atividades, seja por ação ou por omissão). Na época em que foi apresentado, o 

desenvolvimento industrial da argentina e o seu sistema de C&T eram razoavelmente 

desenvolvidos, no entanto, as políticas públicas de promoção do desenvolvimento tecnológico 

nacional, bem como as interações entre os três elementos eram muito fracas (SÁBATO; 

BOTANA, 1975). 

Uma das perspectivas é a chamada tripla hélice: empresarial, acadêmica e 

governamental, e mais recentemente, agregando a quarta hélice (AFONSO; MONTEIRO; 

THOMPSON, 2012; CARAYANNIS et al., 2018; CARAYANNIS; CAMPBELL, 2011, 2010; 

FARINHA; FERREIRA, 2013; LEYDESDORFF, 2012; UNGER; POLT, 2017).  

De modo semelhante à Sábato e Botana, os autores Etzkowitz e Leydesdorff (1995, 

2000) propuseram o modelo de uma tripla hélice das relações universidade-indústria-governo 

para explicar os desenvolvimentos estruturais nas economias baseadas no conhecimento. 

Enquanto o modelo tradicional de inovação da tripla hélice concentra-se nas relações 

universidade-indústria-governo, os sistemas de inovação da quádrupla hélice trazem as 

perspectivas do público baseado na mídia e na cultura, bem como na sociedade civil. As 

características da hélice quádrupla são: cultura (culturas) e cultura de inovação (culturas de 
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inovação); o conhecimento da cultura e a cultura do conhecimento; valores e estilos de vida; 

multiculturalismo, multicultura e criatividade; meios de comunicação; universidades de artes e 

artes; e sistemas de inovação multinível (local, nacional, global), com universidades das 

ciências, mas também universidades das artes (CARAYANNIS; CAMPBELL, 2011, p. 327). 

Os autores falam ainda da quíntupla hélice, que enfatiza os ambientes naturais da sociedade, 

também para a produção do conhecimento e inovação (CARAYANNIS; BARTH; 

CAMPBELL, 2012).  

Considerando a evolução do termo inovação, os estudos iniciais tinham um foco mais 

individual, sob o contexto de uma determinada empresa e sua capacidade de inovar para tornar-

se mais competitiva. Nas décadas de 1940 e 1950, Maclaurin desenvolveu as ideias de 

Schumpeter, analisando a inovação tecnológica como um processo composto de várias etapas, 

e propôs uma teoria de inovação tecnológica, mais tarde chamada de modelo linear de inovação 

(GODIN, 2008). A partir da década de 1980 os estudos começam a considerar a inovação no 

contexto e sob uma abordagem sistêmica com os estudos sobre os sistemas de inovação (VON 

HAUFF; JÖRG, 2010). 

De acordo com Edquist (1997), a primeira pessoa a usar a expressão "sistema nacional 

de inovação" foi Bengt-Ake Lundvall, sendo que no início da década de 90 foram publicados 

dois importantes livros sobre sistemas nacionais de inovação por Lundvall, em 1992, e Richard 

Nelson, em 1993. A abordagem de sistemas de inovação tem sido muito utilizada no contexto 

político, por governos nacionais e por organizações internacionais como a OCDE e a União 

Europeia. Esta abordagem tem atraído formuladores de políticas que buscam estruturas 

alternativas para entender as diferenças entre as economias e as várias formas de apoiar a 

mudança tecnológica e a inovação.  

A revisão de literatura elaborada sobre o tema inovação foi resumida no quadro 2. 

Quadro 2 - Características do termo Inovação e sua evolução  

Autores Características 

Schumpeter 

(1934) 

O desenvolvimento econômico é resultante da inovação por meio de um processo 

dinâmico de “destruição criadora”, onde novas tecnologias substituem antigas. Processo 

de “novas combinações” como fenômeno fundamental do desenvolvimento econômico. 

Kimberly (1981, 

p. 108) 

“A inovação pode ser percebida por três diferentes perspectivas: como um processo; como 

um resultado incluindo produtos, programas ou serviços; e como um atributo das 

organizações.” 

Nelson e 

Rosenberg (1993) 

A inovação abrange os processos pelos quais a empresa domina e põe em prática processos 

e produtos que sejam novos para ela, para o país ou ainda para o universo. 

Freeman e Soete 

(1997)  

A inovação é uma atividade que consiste em reconhecer uma necessidade ou, mais 

especificamente, um mercado potencial para um novo produto ou processo e, envolve 

conhecimento técnico, que pode estar disponível ou incluir novo conhecimento científico 

ou tecnológico, resultante de atividade de pesquisa. 
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Edquist (1997) Inovações são novas criações de significado econômico ou social, principalmente 

realizadas pelas empresas. As inovações são o resultado de processos interativos entre os 

múltiplos atores contidos nos sistemas de inovação. 

Drucker (1998) A inovação é o meio pelo qual o empreendedor cria novos recursos produtores de riqueza 

ou ainda, dota os recursos existentes com mais potencial para criar riqueza. As inovações 

não são geradas a partir de uma inspiração genial, mas de muito esforço e foco. São sete 

fatores que se constituem como fontes ou oportunidades de inovação: ocorrências 

inesperadas, incongruências, necessidades do processo, mudanças na indústria e no 

mercado, mudanças demográficas, mudanças na percepção e novo conhecimento. 

Cooke (2002) A inovação é a principal arma competitiva na era da globalização, e suas políticas têm se 

adaptado a essa nova realidade. 

Cassiolato e 

Lastres (2005) 

É um processo não linear, complexo de aprendizado, cumulativo e personalizado. 

OCDE (2005, p. 

55). 

É um processo contínuo. É a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um 

novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho 

ou nas relações externas. 

Chesbrough 

(2006) 

Propõe o conceito de inovação aberta que é o uso de interações internas e fluxos de 

conhecimento intencionais para acelerar a inovação interna e expandir os mercados para 

uso externo da inovação, respectivamente. 

Damanpour e 

Schneider (2006, 

p. 215) 

A inovação é considerada uma fonte de vantagem competitiva e crescimento econômico, 

importante sob as condições de crescente competição global, mudança tecnológica, 

situações de mercado em rápida mudança e demanda contínua de cliente / cliente por 

serviços de qualidade. 

Du Plessis (2007) “A inovação é a criação de novos conhecimentos e ideias para facilitar novos resultados 

empresariais, visando melhorar os processos e estruturas internas e criar produtos e 

serviços orientados para o mercado”, e podem ser estratificadas segundo o seu grau, como 

radicais ou incrementais. 

Rauen, Furtado e 

Cário (2009) 

A inovação é decorrente de um processo socialmente construído, no qual os fluxos de 

conhecimento são tanto tácitos quanto codificados 

Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008) 

A inovação consiste na abertura de novos mercados e em novas formas de servir a 

mercados já estabelecidos e maduros. Nesse sentido, a inovação é movida pela habilidade 

de estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito das mesmas. 

Rodriguez et al. 

(2008) 

Inovação são os avanços realizados na fronteira do conhecimento global, e também a 

primeira vez em que se usa ou se adapta a tecnologia a novos contextos. 

Baregheh, 

Rowley, 

Sambrook (2009) 

A inovação é um processo de várias etapas através das quais as organizações transformam 

ideias em produtos, serviços ou processos, a fim de avançar, competir e diferenciar-se com 

sucesso em seu mercado. Pode envolver uma ampla gama de diferentes tipos de mudança, 

dependendo dos recursos, capacidades, estratégias e requisitos da organização. 

Wong et al., 2008, 

p. 2 

A inovação é o resultado efetivo de processos e novos produtos para a organização sendo 

concebidos para beneficiar as partes interessadas – organização, cliente e consumidor 

Windrun (2008) Classifica e propõe uma taxonomia diferenciada para as inovações do setor público: (1) 

Inovação de serviços; (2) Inovação na prestação de serviços; (3) Inovação administrativa 

ou organizacional; (4) Inovação Conceitual; (5) Inovação política e (6) Inovação sistêmica 

Von Hauff e Jörg 

(2010) 

A inovação, por si só, é positiva do ponto de vista econômico, desde que preencha a 

condição de sucesso no mercado. Entretanto, do ponto de vista do desenvolvimento 

sustentável, os efeitos positivos só se acumulam se todas as dimensões ecológicas, 

econômicas e sociais, forem consideradas no desenvolvimento da inovação. 

Crossan e 

Apaydin (2010) 

 

A inovação é: produção ou adoção, assimilação e exploração de uma novidade de valor 

agregado nas esferas econômica e social; renovação e ampliação de produtos, serviços e 

mercados; desenvolvimento de novos métodos de produção; e estabelecimento de novos 

sistemas de gestão. É tanto um processo quanto um resultado. 
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OCDE (2010) “A inovação hoje é um fenômeno difuso e envolve uma gama maior de atores do que 

nunca. Uma vez amplamente realizada por laboratórios de pesquisa e universidades nos 

setores privado e governamental, agora também é o domínio da sociedade civil, 

organizações filantrópicas e, na verdade, indivíduos. Portanto, as políticas para promovê-

lo devem ser adaptadas ao ambiente atual e equipar uma ampla variedade de atores para 

empreender ações inovadoras e se beneficiar de seus resultados”. 

Bessant e Tidd 

(2011) 

Inovação são novas ideias, melhorias ou soluções implementadas e transferidas para 

resultados úteis, reconhecendo que nem todas as ideias criativas se tornam inovações, mas 

apenas se forem implementadas e adotadas de forma benéfica. 

Lee et al., (2012) Apresentam os conceitos de Inovação 1.0 (inovação fechada), Inovação 2.0 (inovação 

colaborativa), Inovação 3.0 (inovação aberta) e a Inovação 4.0 (co-inovação).  Para os 

autores, na Inovação 4.0 o elemento-chave da inovação é fornecer uma experiência 

convincente com efeitos de rede para criação de valor. A co-inovação é uma plataforma 

em que novas ideias ou abordagens de várias fontes internas e externas são aplicadas de 

forma diferente para cocriar um novo valor ou experiência para todos os interessados, 

incluindo os consumidores. 

Godin (2014) Não há definição geral adequada. “No entanto, para os escritores modernos, a inovação é 

organizacional, social e nacional também, porque é progressiva. Ainda assim, a inovação 

é intencional ou proposital no sentido de que pode ser planejada. Apesar das definições 

teóricas de inovação do século XX, os teóricos não resolveram as antigas controvérsias 

sobre o que é inovação. Até certo ponto, eles resolveram um debate: a natureza 

controversa da inovação. Os teóricos enfatizam o sucesso e minimizam as falhas.” 

Vargo et al. (2015) A inovação tecnológica é a evolução combinatória do conhecimento útil, que é 

possibilitada e restringida pelas instituições existentes e influenciada pela negociação e 

recombinação contínuas de instituições sobrepostas (ou seja, tecnologia social). A 

institucionalização é um processo central para a inovação tanto da tecnologia quanto dos 

mercados. 

OCDE (2018, p. 

22) 

“O termo "inovação" pode significar tanto uma atividade quanto o resultado da atividade. 

Este manual fornece definições para ambos. A definição geral de uma inovação é: Uma 

inovação é um produto ou processo novo ou melhorado (ou combinação dos mesmos) que 

difere significativamente dos produtos ou processos anteriores da unidade e que foi 

disponibilizado a possíveis usuários (produto) ou posto em uso pela unidade (processo). 

Essa definição usa o termo genérico “unidade” para descrever o ator responsável pelas 

inovações. Refere-se a qualquer unidade institucional em qualquer setor, incluindo 

famílias e seus membros individuais.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Conforme Pacheco et al. (2017), existe um consenso de que a inovação depende de 

vários atores, fatores e dimensões. Os autores propõem um framework conceitual que apresenta 

cinco dimensões em uma sequência específica: Componentes (o que), Mecanismos (como), 

Partes interessadas (quem), Metas (por que) e Locus (onde).  Essa estrutura conceitual ilustra o 

fato de que a inovação tem vários atores, perspectivas, elementos e lentes de análise (incluindo 

disciplinas), demonstrando a natureza multi, interdisciplinar e transdisciplinar da inovação. 

Com o avanço da sociedade do conhecimento, as instituições produtoras de 

conhecimento desenvolveram a capacidade organizacional não apenas para recombinar velhas 

ideias e sintetizar e conceber novas, mas também para traduzi-las em uso. A abordagem 

sistêmica considera e observa o comportamento de outros atores nos sistemas de inovação. 

Nesse sentido, Leydesdorff e Meyer (LEYDESDORFF; MEYER, 2003) apontam para a 

transformação da academia em uma fonte de inovação de modo concomitante com a 

transformação da inovação de um processo interno dentro de empresas individuais para uma 
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que ocorre entre empresas e entre empresas e instituições produtoras de conhecimento. A 

universidade antes vista como uma estrutura de apoio à inovação, fornecendo pessoas treinadas, 

resultados de pesquisas e conhecimento para a indústria, tem se envolvido cada vez mais na 

formação de empresas, muitas vezes baseadas em novas tecnologias originadas em pesquisas 

acadêmicas (LEYDESDORFF; MEYER, 2003). 

No entanto, a mensuração da inovação e de seus resultados ainda é bastante limitada 

em termos de avaliação sobre a complexidade dos ambientes e das relações entre os atores 

partícipes do processo de inovação. O Manual de Oslo (OECD/EUROSTAT, 2018) forneceu, 

nos últimos trinta anos, definições de inovação com foco na mensuração estatística do setor 

empresarial, não havendo um padrão internacional que forneça definições aplicáveis a outros 

setores. Esta lacuna, conforme Gault (2018), impede uma análise e compreensão da inovação 

em toda a economia, em especial em como a inovação é influenciada por atividades de outros. 

Os estudos com foco na geração de inovação utilizam principalmente as tipologias: 

produto versus processo e radical versus incremental. Alguns estudos focam na inovação de 

produto ou processo; outros se concentram apenas na inovação de produtos; outros agregam os 

dois tipos. Há também o conceito de inovação disruptiva, que é quando ela pode desestabilizar 

radicalmente o status quo do mercado derrubando competidores e/ou criando mercados. Pelo 

modelo de Christensen (CHRISTENSEN et al., 2018) a inovação disruptiva é rara, quando 

inicialmente introduzida, é inferior aos produtos contemporâneos em dimensões de 

desempenho aceitas, mas oferecem um novo mix de atributos que atrai grupos de clientes 

marginais, notavelmente aqueles próximos à base do mercado, pois normalmente são mais 

baratos e também geram menos lucro. 

Wehn e Montalvo (2018) estabeleceram uma taxonomia dos estudos de inovação 

(figura 4), com base em cinco décadas de pesquisa em inovação em três áreas (gestão, estratégia 

e política), que consiste em quatro dimensões: tipo de inovação, estágio da inovação, nível de 

análise e mensuração. Além dos tipos de inovação descritos por Wehn e Montalvo, o Manual 

de Oslo (OECD/EUROSTAT, 2018) tem tradicionalmente considerado também os seguintes 

tipos de inovações: relações industriais, marketing, projetos, logística e canais de distribuição 

e; mais recentemente, a medição da eco-inovação e inovação social (Community Innovation 

Survey). 
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Figura 4 – Taxonomia dos Estudos de Inovação 

 

 

Fonte: Adaptado de Wehn e Montalvo (2018) 

Lianto et al. (2018) fizeram uma revisão de literatura focada no conceito de inovação 

contínua, definindo-a como “um processo de inovação e atividade realizada de forma contínua, 

regular, repetida, em um período prolongado, que resulta em impacto benéfico para a empresa”. 

(LIANTO; DACHYAR; SOEMARDI, 2018, p. 777). Para estes autores, esse processo contínuo 

cria uma cultura de aprendizagem, na qual uma organização tem o propósito de melhorar 

continuamente e se autorrenovar para se adaptar às constantes mudanças. Nesta abordagem, a 

inovação contínua é um processo contínuo de construção e modelagem de capacidades de 

inovação para aumentar o potencial de uma empresa de produzir desempenho de inovação 

(combinação de inovação incremental ou radical) continuamente (LIANTO; DACHYAR; 

SOEMARDI, 2018, p. 778). 

A revisão da literatura sobre inovação mostra ainda, que a evolução do termo e de sua 

aplicação, desde a visão “schumpeteriana” do processo de novas combinações e da destruição 

criativa, a inovação é, primordialmente tecnológica. Seguida das abordagens dos chamados 

“neo-schumpeterianos” com uma visão sistêmica, não-linear, até uma abordagem mais 

complexa sob o ponto de vista da participação de agentes e atores e das diversas possibilidades 

de recombinações, os chamados ecossistemas de inovação (CARAYANNIS; CAMPBELL, 

2009; PUCCI et al., 2018). Esta evolução das relações no desenvolvimento da inovação é 
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apresentada brevemente nos subitens Sistemas de Inovação e Ecossistemas de Inovação a 

seguir. 

2.1.1 Sistemas de Inovação 

Na literatura há uma variedade de abordagens teóricas e empíricas para o estudo de 

Sistemas de Inovação, variedade esta que pode ser justificada pelas diversas origens culturais 

dos autores cujo trabalho contribui para o desenvolvimento do campo. Uriona e Grobbelaar 

(2018), em sua revisão sistemática de literatura sobre sistemas de inovação, identificaram que, 

em relação aos fundamentos teóricos, muitos dos modelos de sistema de inovação tendem a se 

basear na economia evolucionária, na teoria das capacidades e na teoria da aprendizagem 

interativa. Os autores concluem que isto está de acordo com os fundamentos da literatura de 

sistemas de inovação para reconhecer a dinâmica da inovação e feedback complexo que existem 

no processo de inovação e no nível de sistemas (URIONA; GROBBELAAR, 2018). 

Outros estudiosos, partindo da premissa de que a inovação é um fator crucial para gerar 

crescimento e desenvolvimento econômico, focalizam na importância da competitividade de 

regiões, das aglomerações industriais e, em especial, nas interrelações entre tecnologia, 

inovação e localização industrial (COOKE; URANGA; ETXEBARRIA, 1997; DOLOREUX; 

PARTO, 2005; FLORIDA, 1995; FREEMAN; SOETE, 1997). Considerando os estudos sob a 

perspectiva locacional, a maioria das pesquisas analisa os sistemas de inovação a partir de uma 

perspectiva nacional, regional ou setorial, com um enfoque tecnológico (MEUER; RUPIETTA; 

BACKES-GELLNER, 2015). Meuer et al. (2015) trazem a perspectiva dos sistemas de 

inovação coexistentes indicando a existência de duas camadas de sistemas de inovação: uma 

camada central que hospeda sistemas de inovação genéricos e que constitui a base para uma 

segunda camada de superfície que hospeda sistemas de inovação regionais e setoriais. Nesse 

sentido, percebe-se a tendência de aumento da complexidade das relações e interações nas 

análises e estudos sobre os sistemas de inovação, e ainda uma longa discussão entre 

pesquisadores sobre a importância destes estudos na academia. 

Lundwall (2010, p. 329) enfatiza que “sistema de inovação é um conceito e não uma 

'teoria geral' e argumenta que um sistema de inovação ajuda a organizar e focar a análise, além 

de ajudar a prever o que vai acontecer, explicar o que aconteceu e dar uma base para a ação 

racional. Nesse sentido, os frameworks de sistemas de inovação desenvolvidos nos últimos 

anos, tornaram-se essenciais para o desenho e análise de políticas públicas na área de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (URIONA; GROBBELAAR, 2018). Segundo os autores, a ideia 

principal por trás dos frameworks de sistemas de inovação é que a mudança tecnológica é um 
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processo interativo não linear complexo no qual as empresas interagem com muitas outras 

organizações (por exemplo, universidades, institutos de pesquisa, clientes, fornecedores, 

organizações governamentais e financeiras) e instituições (p. ex., legislações nacionais, 

regionais e setoriais, entre outras) com o objetivo de desenvolver e difundir inovações.  

Embora o conceito de sistema possa sugerir uma ação coletiva e coordenada, um 

sistema de inovação é principalmente uma construção analítica, uma ferramenta usada para 

melhor ilustrar e compreender a dinâmica e o desempenho do sistema (BERGEK et al., 2008). 

Para Bergek et al. (2008), isso implica que o sistema em foco não precisa existir na realidade 

como totalmente desenvolvido, podendo estar emergindo com uma interação muito fraca entre 

os componentes. Conflitos e tensões são parte e parcela da dinâmica dos sistemas de inovação. 

Paralelamente, e convergente com o aumento da complexidade dos ambientes de 

inovação, a partir da década de 90, há o surgimento da abordagem de ecossistemas de inovação 

que será discutida a seguir. 

2.1.2 Ecossistemas de Inovação 

O construto ecossistema surge como uma abordagem mais sistêmica e holística com a 

intenção de entender como e de que maneira as empresas poderiam cooperar para alcançar um 

propósito comum, o que levou ao nascimento do construto ecossistema empresarial, introduzido 

por James Moore (1993) no artigo “Predators and Prey: A New ecology of competition”, 

publicado na Harvard Business Review. No artigo, Moore propôs uma analogia com a biologia 

para descrever as atitudes competitivas e cooperativas que poderiam acontecer entre os atores 

socioeconômicos. Alguns anos depois, em seu livro “The Death of Competition: Leadership 

and Strategy in the Age of Business Ecosystems”, o autor definiu ecossistema de negócios como 

uma comunidade econômica apoiada por um conjunto de organizações (fornecedores, 

produtores líderes, concorrentes e outras partes interessadas) e de indivíduos que interagem no 

ambiente para produzir valor para os clientes (MOORE, 1996). Analogamente às espécies em 

um ecossistema biológico, nos ecossistemas de negócios, as empresas ocupam nichos e os 

vários membros do ecossistema co-evoluem e tendem a se alinhar (GOBBLE, 2014). 

Apesar de haver uma ampla variedade de estudos com o tema ecossistema, Tsujimoto 

et al. (TSUJIMOTO et al., 2015), em sua revisão da literatura a respeito do construto, 

descobriram que a definição não era clara e que havia quatro grandes correntes de pesquisa: a) 

ecologia industrial, b) ecossistemas de negócio, c) gestão de plataforma e d) rede multi-ator. Os 

autores concluem que cada corrente tem um histórico teórico diferente, embora não tenham 

encontrado um fundamento teórico claro no caso da quarta corrente - perspectiva da rede multi-
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ator. Para os autores, os pesquisadores que usam a perspectiva do ecossistema de negócios 

concentram-se no contexto de negócios e definem a captura de valor e/ou a criação de valor 

como variáveis centrais. O principal objetivo da pesquisa nessa corrente é revelar a dinâmica e 

os padrões dos ecossistemas e do comportamento organizacional. 

A abordagem de ecossistemas de negócios é criticada por Koenig (2012) que mostra a 

fraqueza da metáfora ecológica. Koenig admite que a metáfora contribuiu para o sucesso do 

conceito, mas postula que hoje precisa ser posta de lado, argumentando que os esforços de 

Moore para definir o ecossistema de negócios levaram a contradições considerando-se que 

existem diferentes tipos de ecossistemas de negócios, e que as características ecológicas 

pertenceriam a apenas àqueles cuja composição é mais heterogênea. O autor sugere ainda que 

um estudo desses sistemas deveria usar teorias que possam lançar luz sobre o modo como os 

atores chegam a um acordo, mesmo quando pertencem a mundos diferentes, o que nos leva a 

investigar as definições e conceitos de ecossistemas de inovação. 

Para Adner e Kapoor (2010), o construto ecossistema de negócios se concentra em 

entender a coordenação entre parceiros nas redes de intercâmbio caracterizadas por apresentar 

cooperação e competição simultaneamente. No entanto, os autores observam que a maioria dos 

estudos sobre “coopetição” se preocupam com interações estratégicas entre empresas com um 

maior foco na captura de valor do contexto de parcerias bilaterais e indústrias no contexto de 

ecossistemas. Em sua pesquisa, os autores procuraram identificar e analisar os papéis 

desempenhados pelos vários atores na empresa de acordo com o local em que as atividades são 

agrupadas no ecossistema.  

Com um olhar sobre a confiabilidade dos ecossistemas de negócios e com o objetivo 

de entender a importância do envolvimento dos atores nos processos dos ecossistemas de 

negócios, Galanteanu e Avasilcai (2014) consideraram que se um ecossistema de negócios 

representa um conjunto de várias redes de negócios de sucesso cujos atores estão 

interrelacionados, o resultado de toda unidade nesse ecossistema pode ser influenciado pela 

função desempenhada por cada entidade, e, sob esta perspectiva, podem ser vistos como 

sistemas adaptativos complexos. O principal resultado desta pesquisa foi fornecer uma estrutura 

para entender a importância do envolvimento dos atores nos processos dos ecossistemas de 

negócios, no entanto, as autoras não abordam os resultados relativos à inovação, avaliando 

apenas os impactos das interrelações entre os atores no sistema. 

Outros autores consideram que, se o objetivo principal de um ecossistema de negócios 

é disseminar uma nova inovação, então este sistema pode ser definido como um ecossistema de 

inovação (NTSONDÉ; AGGERI, 2017). Considerando que os dois construtos se utilizam da 
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mesma definição biológica análoga de ecossistemas biológicos - conjunto complexo de relações 

entre os recursos vivos, habitats e residentes de uma área cujo objetivo funcional é manter um 

estado de equilíbrio de sustentação um ecossistema de inovação modela a dinâmica econômica 

das complexas relações que são formadas entre atores ou entidades cujo objetivo funcional é 

permitir o desenvolvimento tecnológico e a inovação (JACKSON, 2011). Neste contexto, 

segundo Jackson (JACKSON, 2011), os atores incluiriam os recursos materiais (fundos, 

equipamentos, instalações, etc.) e o capital humano (estudantes, corpo docente, funcionários, 

pesquisadores da indústria, representantes da indústria, etc.) que compõem as entidades 

institucionais que participam do ecossistema (por exemplo, universidades, faculdades de 

engenharia, escolas de negócios, empresas, capitalistas de risco (VC), institutos de pesquisa de 

universidades industriais, centros de excelência federais ou industriais, e organizações de 

desenvolvimento econômico e assistência empresarial estaduais e/ou locais, financiando 

agências, decisores políticos, etc.). 

O construto ecossistema de inovação vem sendo alvo de estudos e pesquisas desde o 

final da década de 90 e apresenta uma grande variedade de definições sem um consenso a 

respeito. A revisão de literatura feita a respeito está resumida no quadro 3 a seguir. 

Quadro 3 - Definições de Ecossistemas de Inovação 

Autores Definição  

Adner (2006, p. 98) “Arranjos colaborativos através dos quais as empresas combinam suas ofertas 

individuais em uma solução coerente voltada para o cliente”. 

 

Wang (2009) Ambiente de interação de redes organizacionais e comunidades de pessoas para 

produzir e usar as inovações. 

Carayannis e 

Campbell (2009, p. 

206) 

É um sistema de sistemas multi-nível, multi-modal, multi-nodal e multi-agente, cujos 

sistemas constituintes consistem em meta-redes de inovação (redes de redes de 

inovação e clusters de conhecimento) e meta-agrupamentos de conhecimento (grupos 

de redes de inovação e clusters de conhecimento) como blocos de construção e 

organizados em uma arquitetura de conhecimento e inovação fractal autorreferencial 

ou caótico, que constituem em aglomerações de estoques e fluxos de capital humano, 

social, intelectual e financeiro, bem como artefatos e modalidades culturais e 

tecnológicas, continuamente coevoluindo, coespecializando e cooperando. 

Luoma-Aho e Halonen 

(2010) 

Sistema permanente ou temporário de interação e intercâmbio em uma ecologia de 

vários atores que possibilita a “polinização cruzada” de ideias e facilita a inovação. 

Rubens et al. (2011) Populações interativas de atores que residem em um determinado ambiente - “redes 

de criação” que fornecem mecanismos para “(a) criação de novos bens e serviços 

focados no objetivo adaptados às necessidades do mercado em rápida evolução, (b) 

com múltiplas instituições e indivíduos dispersos, (c) para a inovação paralela” (p. 

1743). 

Mercan e Götkas 

(2011) 

“O ecossistema de inovação consiste de agentes econômicos e relações econômicas, 

bem como de partes não econômicas, como tecnologia, instituições, interações 

sociológicas e cultura” (p. 102). 

Durst e Poutanen 

(2013) 

São comunidades dinâmicas e intencionais com relacionamentos complexos e 

interligados, construídos sobre colaboração, confiança e cocriação de valor e 

especialização na exploração de um conjunto compartilhado de tecnologias ou 

competências complementares. 
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Autio e Thomas 

(AUTIO; THOMAS, 

2015) 

Rede de organizações interconectadas, organizadas em torno de uma empresa ou 

plataforma focal, incorporando tanto a produção quanto os usuários, e focando no 

desenvolvimento de novos valores por meio da inovação. Para os autores a inclusão 

dos usuários é que diferencia o ecossistema de uma rede ou cluster de inovação e, 

embora uma plataforma de inovação bem-sucedida tenha tipicamente um ecossistema 

em torno dela, um ecossistema não tem necessariamente uma plataforma em seu 

núcleo. 

Tsujimoto et al. (2015) Ambiente cujo objetivo é fornecer um sistema de produto/serviço, a partir de uma 

rede social multicamadas historicamente auto-organizadas ou gerencialmente 

projetada onde os atores têm diferentes atributos, princípios de decisão e crenças. 

Valkokari (2015) É um mecanismo de integração entre a exploração de novos conhecimentos e sua 

explotação para a cocriação de valor em ecossistemas de negócios. 

Russel et al. (2015) São sistemas interorganizacionais, políticos, econômicos, ambientais e tecnológicos 

por meio dos quais um ambiente propício ao crescimento empresarial é catalisado, 

sustentado e apoiado. Um ecossistema dinâmico de inovação é caracterizado por um 

realinhamento contínuo de relacionamentos sinérgicos que promovem o crescimento 

do sistema. 

Viitanen (2016) Divide em conceitos de ecossistemas nacionais e regionais de inovação. Os 

ecossistemas regionais de inovação são construídos em uma base de conhecimento 

local e se especializam em trazer o melhor em seus respectivos processos de inovação. 

Se concentram em acumular conhecimento acadêmico e combiná-lo com o setor 

privado, processos de comercialização orientados pelo mercado. Geralmente, são 

organizados em torno de uma organização central, como um parque científico ou 

tecnológico, ou um escritório regional de gerenciamento de clusters, onde todas as 

principais decisões de coordenação são tomadas. 

Jucevicius et al. (2016) É um sistema adaptativo complexo. Todo ecossistema de inovação é único, 

historicamente desenvolvido e incorporado ao tecido cultural (e institucional) de uma 

determinada região, o que significa que é quase impossível replicar seu padrão 

específico de emergência. 

Adner (2017) Define ecossistema como a estrutura de alinhamento do conjunto multilateral de 

parceiros que precisam interagir para que uma proposição de valor focal se 

materialize. 

Ritala e 

Almpanopoulou 

(2017) 

Os ecossistemas de inovação são arranjos compostos por inúmeros atores distribuídos 

em diferentes camadas, cujas decisões podem causar respostas de outros atores, e 

onde este tipo de comportamento é multiplicado em interdependências complexas em 

todo o ecossistema. 

Russel e 

Smorodinskaya (2018) 

São ambientes complexos, sistemas não lineares abertos caracterizados pela mudança 

de motivações multifacetadas de atores em rede, alta receptividade ao feedback e 

transformações estruturais persistentes, induzidas de forma endógena e exógena. São 

dependentes da agilidade dos relacionamentos em rede e dos modelos colaborativos 

e não hierárquicos de governança, que possibilitam sua auto- adaptabilidade a 

mudanças rápidas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

A complexidade dos ambientes chamados ecossistemas de inovação se dá 

principalmente na participação dos atores. Gobble (2014), por exemplo, relata que uma única 

organização pode participar de vários ecossistemas interligados e ter diferentes papéis em cada 

um deles. Isso significa que um determinado ator pode ser um núcleo ou “hub” de uma 

plataforma dentro de um determinado ecossistema, e fazer parte de um outro ecossistema como 

fornecedor ou mesmo cliente. As atribuições ou papéis dos atores em um ecossistema têm 

diferentes princípios de comportamento e decisão, bem como suas crenças, o que em muitos 

casos gera resultados não intencionais (TSUJIMOTO et al., 2015).  
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Durst e Poutanen (2013) relatam que estudiosos e profissionais identificam cada vez 

mais a utilidade do conceito de ecossistemas de inovação para explicar atividades inovadoras 

cooperativas. Uma das razões seria a de que o pensamento ecossistêmico combina várias 

perspectivas de inovação aberta, crowdsourcing, gestão estratégica, economia, teorias 

estruturais, entre outras, o que permitiria expandir as capacidades de um ator além de suas 

próprias fronteiras e transferir conhecimento para inovação em colaboração com outros 

(ADNER, 2006).  

Outra questão importante na abordagem de ecossistemas de inovação, descrita por 

vários pesquisadores, é até que ponto este tipo de ambiente pode estimular o desenvolvimento 

de uma dinâmica de inovação coletiva baseada em processos abertos de inovação e redes de 

conhecimento distribuídas (FROEHLICHER; BARÈS, 2014). E ainda, a necessidade de uma 

análise, sob uma perspectiva mais ampla, que considere todos os atores envolvidos, seus papéis 

e interrelacionamentos; os mecanismos de incentivo; a cultura e seus valores; relacionamentos 

internos e externos ao ecossistema; entre outros, para compreensão dos processos pelos quais 

os ecossistemas de inovação emergiram ou foram construídos (DURST; POUTANEN, 2013; 

HWANG; HOROWITT, 2012). Alguns autores também apontam a necessidade de investigação 

sobre comportamentos dos atores no ecossistema que influenciam no impacto esperado da 

inovação ou resultados, como a mentalidade local, a preparação (ou não) dos atores, as relações 

de confiança, além das estruturas jurídicas, infraestruturas, capacidade de financiamento e 

investimento, etc. (DURST; POUTANEN, 2013; JACKSON, 2011; LEE; OLSON; TRIMI, 

2012; STEVENS; AGGER, 2017). Nesse contexto, a ideia central de um ecossistema de 

inovação de sucesso, é a abertura radical à colaboração e ao compartilhamento, com uma 

consciência coletiva das organizações de que no mesmo ecossistema as novas oportunidades de 

crescimento podem ser levadas a todas as entidades partícipes dos processos de colaboração 

(GOBBLE, 2014). Reforçando este aspecto, Vargo et al. (2015), ao analisar os ecossistemas de 

inovação em serviços, enfatizam a importância da cocriação de valor, integração dinâmica de 

recursos e sistemas interrelacionados de trocas de serviços, destacando que a inovação é sempre 

um processo cocriativo e contínuo, e enfatizando que as novas tecnologias (conhecimento 

potencialmente útil) sempre possuem componentes institucionais. 

Em um estudo conduzido pelo MIT D-Lab, sobre ecossistemas de inovação em 

contextos menos desenvolvidos, foi investigado como estes ecossistemas podem ser 

caracterizados, como funcionam e como podem ser fortalecidos (HOFFECKER, 2019). Com 

base nessa pesquisa, foi desenvolvido um framework para entender os ecossistemas locais de 

inovação, como uma ferramenta útil para orientar e organizar conversas entre os atores do 
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ecossistema sobre como os ecossistemas de inovação estão funcionando, quais são seus pontos 

fortes e fracos e quais as oportunidades de desenvolvimento futuro. 

Para esta tese, definiu-se ecossistema de inovação a partir da adaptação das definições 

de Ritala e Almpanopoulou (2017) e  Durst e Poutanen (2013), da seguinte forma: Ecossistemas 

de Inovação são arranjos dinâmicos e intencionais com relacionamentos complexos e 

interligados, construídos sobre confiança colaboração, cocriação e coprodução, cujas 

decisões podem causar respostas de outros atores, e onde este tipo de comportamento é 

multiplicado em interdependências complexas em todo o ecossistema – figura 5. 

 

Figura 5 – Framework de um Ecossistema de Inovação 

 

Fonte: Adaptado de Hoffecker (2019), com complementação de Ritala e Almpanopoulou (2017) e Durst 

e Poutanen (2013). 

 

Uma questão teórica e metodológica chave diz respeito à distinção dos atores em 

diferentes contextos institucionais. Jackson (2009) revisou a relação entre atores e instituições 

dentro de várias vertentes da teoria institucional, mostrando que, embora a identidade e os 

interesses dos atores sejam moldados pelo ambiente institucional mais amplo, as instituições 

são igualmente o resultado de constelações particulares de atores e suas interações. Para fins de 

compreensão desta tese considera-se como atores as instituições e organizações dentro do 

ecossistema.  



51 

 

Cabe ainda destacar a diferença conceitual entre ecossistemas de inovação e Habitat 

de Inovação (HI).  Embora o conceito ainda não tenha consenso, Machado (2018), em sua 

revisão bibliográfica, traz uma série de definições, onde se pode compreender que os HI são 

espaços específicos de compartilhamento de informações e conhecimentos favoráveis à 

inovação (LUZ et al., 2014, p. 21) podendo ser um hotel tecnológico, uma incubadora, uma 

aceleradora de empresas, um núcleo de inovação tecnológica e um parque tecnológico. Essa 

noção de espaço focado em um território, região ou local é corroborada por Labiak Junior 

(2012) e Correia e Gomes (2010). 

2.1.3 Inovação Coletiva, Co-inovação e Inovação Colaborativa 

Na revisão de literatura em inovação também se buscou investigar a natureza interativa 

do processo com o foco na ação coletiva, de modo a compreender as estruturas e mecanismos 

que visam assegurar interações exitosas entre as várias instituições que compõem os 

ecossistemas de inovação. Nesse sentido, aparecem os termos inovação coletiva, co-inovação e 

inovação colaborativa. Esta gama de termos pode causar confusão no que se refere a seus 

objetivos e características, sendo muitas vezes utilizados como sinônimos ou associados ao 

modelo da Inovação Aberta de Chesbrough (2006, p. 1), definido como “um paradigma que 

assume que as empresas podem e devem usar ideias externas, bem como ideias internas e 

caminhos internos e externos para o mercado, à medida que as empresas buscam o avanço de 

sua tecnologia”. Apesar das promessas deste novo paradigma, os novos modelos de inovação 

aberta têm sido criticados por agregarem pouco valor aos modelos convencionais, além de 

serem inerentemente lineares e simplificadores (POUTANEN; SOLIMAN; STÅHLE, 2016). 

As primeiras abordagens de inovação coletiva são da década de 90, a exemplo de 

Storper (1996) onde a questão da “arquitetura de demanda” dos sistemas de inovação é que 

define um problema de ação coletiva para os inovadores, associado a cada tipo específico de 

produto:  “Por problema de ação coletiva entende-se as regras e convenções que coordenam os 

atores e dão a eles um contexto de ação comum e coerente  para que possam inovar em um tipo 

particular de área de produto da economia” (STORPER, 1996, p. 763).  

Mais recentemente, a abordagem de inovação coletiva é considerada uma estratégia de 

inovação abrangendo os conceitos de inteligência coletiva e abertura de modo a capacitar as 

organizações a superar os obstáculos de competitividade. No cruzamento da inovação aberta e 

da inteligência coletiva está a inovação coletiva, uma abordagem de inovação da multidão 

(WANG, 2013). Slawsby e Riveira (2007, p. 36) definem inovação coletiva como um processo 
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conectado, aberto e colaborativo que gera, desenvolve, prioriza e executa novas ideias. Para 

estes autores, em essência, é a aplicação da inteligência coletiva ao processo de inovação.  

As principais características da inovação coletiva são: possibilidade de um grande 

número de indivíduos participando dentro e fora dos limites organizacionais; contribuição de 

qualquer participante em qualquer aspecto da atividade de desenvolvimento de produto; 

conhecimento não bloqueado nos limites organizacionais; e, organização não hierárquica  das 

equipes participantes não como no caso do desenvolvimento de produtos tradicionais 

(MESSER; PANCHAL, 2009). 

O termo co-inovação é também utilizado como uma abordagem de inovação aberta 

cujas características são: abertura da cooperação àqueles que estão fora dos canais tradicionais; 

envolvimento precoce, mas com a possibilidade de parar antes de o produto ser comercializado; 

cooperação que se concentra em áreas de valor de prioridade; redefinição dos objetivos e escopo 

em cada marco intermediário; interação que é regida por acordos de propriedade intelectual; e 

modelo de negócio parcialmente fundado em externalidades de conhecimento (MANIAK; 

MIDLER, 2008). Para criar um ambiente de co-inovação é necessária uma visão compartilhada 

entre os parceiros, estruturas e processos compatíveis, oportunidades para benefícios mútuos e 

cooperação, e a presença de confiança e compromisso, onde os parceiros devem adotar uma 

atitude de aprendizado em qualquer coisa que façam juntos (BONNEY et al., 2007). 

Lee et al. (2012) afirmam que a co-inovação é um modelo que se baseia em uma 

plataforma onde ideias internas, externas, colaborativas e cocriativas podem convergir para 

criar valor organizacional e compartilhado. É a combinação de inovação colaborativa, 

complementar e coordenada. Onde “colaborativo” se refere ao caráter multi-ator do processo 

de inovação, onde cada ator traz conhecimento e recursos específicos;  “complementar” indica 

a combinação inteligente de inovação tecnológica, organizacional e institucional; e 

“coordenada” pela importância de ajustes e mudanças em toda a cadeia para se ter sucesso 

(BITZER; BIJMAN, 2015). 

Alguns possíveis resultados da co-inovação são: um novo modelo de negócios, uma 

nova base de clientes, um novo valor para o cliente, uma nova cadeia de valor ou novos produtos 

e serviços (SARAGIH; TAN, 2018). Especialmente para inovações mais complexas que 

requerem uma reordenação dos sistemas de produção e cadeias de valor, as abordagens de co-

inovação são mais capazes de promover as múltiplas mudanças que são necessárias (BOTHA 

et al., 2017; KLERKX; NETTLE, 2013; TURNER et al., 2016). 

A inovação colaborativa segundo Bogers (2012) é um tipo específico de inovação 

aberta, que combina fluxos de entrada e saída de conhecimento. É a busca de inovações para 
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além dos limites da empresa através do compartilhamento de ideias, conhecimento, expertise e 

oportunidades (KETCHEN; IRELAND; SNOW, 2007). Na inovação colaborativa os 

participantes não são rivais, compartilham o trabalho de gerar um design e revelam abertamente 

os produtos de seus esforços de design individual e coletivo para qualquer um usar. Uma 

característica é que não planejam individualmente ou coletivamente vender produtos ou 

serviços incorporando a inovação ou direitos de propriedade intelectual relacionados a ela. 

Muitos projetos de software de código aberto têm essas características (BALDWIN; HIPPEL, 

2011). 

Para clarificar as diversas abordagens foi elaborado um quadro resumo (Quadro 4) 

com as principais características de cada termo. 

Quadro 4 - Resumo de características entre os termos Inovação Coletiva, Co-inovação e Inovação 

Colaborativa 

 

 Inovação Coletiva Co-inovação Inovação Colaborativa 

Paradigma adotado Inovação aberta Inovação Aberta Inovação Aberta 

Conceitos associados 
Inteligência coletiva 

Crowdsourcing 

Colaboração 

Cocriação de valor 

Colaboração 

Cocriação de valor 

Principais características 

✓ grande no. de 

indivíduos 

participando 

✓ contribuição de 

qualquer participante 

em qualquer aspecto da 

atividade de 

desenvolvimento de 

produto 

✓ conhecimento aberto 

✓ abertura da cooperação 

àqueles que estão fora 

dos canais tradicionais 

✓ envolvimento de 

diferentes atores em 

diferentes etapas 

✓ cooperação concentrada 

em áreas de valor de 

prioridade 

✓ marcos intermediários 

com redefinição dos 

objetivos e escopo 

✓ interação regida por 

acordos de propriedade 

intelectual 

✓ modelo de negócio 

parcialmente fundado 

em externalidades de 

conhecimento 

✓ participantes não são 

rivais 

✓ compartilham e revelam 

abertamente os produtos 

de seus esforços de 

design individual e 

coletivo para qualquer 

um usar 

 

Possíveis resultados 

Geração, 

desenvolvimento, 

priorização e execução de 

novas ideias 

Novos modelos de 

negócios, nova base de 

clientes, novo valor para o 

cliente, nova cadeia de 

valor ou novos produtos e 

serviços 

Novos produtos e serviços 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

2.1.4 Potencial de Inovação e Potencial de Coprodução de Inovação 

O conceito de potencial de inovação possui diferentes abordagens utilizadas para 

quantificá-lo: o potencial de inovação individual (BURCH; PAVELIS; PORT, 2008; 
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PATTERSON; ZIBARRAS, 2017), organizacional (SABADKA, 2012; TO, 2017),  e local, 

regional ou nacional (ABLAEV, 2015; GUO et al., 2019; NEPELSKI; PIROLI, 2018; 

ZIVKOVIĆ et al., 2015). Para fins de revisão do tema, foram escolhidas as abordagens 

organizacional e regional.  

Não há consenso entre os autores sobre o conceito nas diversas abordagens. A 

economia moderna não define claramente o conceito de potencial de inovação e, 

consequentemente, não há abordagens razoáveis para quantificá-lo (VALITOV; KHAKIMOV, 

2015). Os autores consideram que uma empresa com alto potencial inovador, é aquela que se 

encontra em um espaço de informação avançado, possui patentes, desenvolvimentos de 

pesquisa, invenções, novas ideias, novas tecnologias, necessidades subdesenvolvidas, entre 

outros.  Valitov e Khakimov (2015) definem potencial de inovação como a capacidade de uma 

organização de implementar os processos de inovação, um critério básico para determinar a 

eficácia e eficiência do processo de criação e uso de inovações. O potencial de inovação de uma 

empresa pode ser expresso como a capacidade da empresa de usar efetivamente seus próprios 

recursos internos sob as condições existentes, a fim de melhorar a qualidade, economia ou 

eficiência de um produto ou processo específico (ZIZLAVSKY, 2011). 

Leskovar et al. (2011) encontraram definições muito diferentes de potencial de 

inovação, o que os levou à ideia de usar analogia com energia potencial gravitacional para 

formular uma equação e calcular a inovação potencial em uma determinada empresa. 

No contexto da avaliação do potencial de inovação, foram publicados alguns estudos, 

a exemplo de Aiman-Smith et al. (2015) que apresentam uma ferramenta para avaliação do 

valor potencial de inovação (VIPAT) com nove dimensões de pesquisa: trabalho significativo, 

cultura de risco, orientação ao cliente, tomada de decisão ágil, business intelligence, 

comunicação aberta, empowerment, planejamento de negócios, e organização de aprendizagem. 

Guo et al.(2019) avaliam o potencial de disruptividade de inovações considerando as 

características tecnológicas, a dinâmica do mercado e o ambiente externo, criando para tanto, 

dez indicadores, pretendendo agregar valor à discussão sobre as abordagens ex ante, com o 

objetivo de identificar inovações disruptivas. Donald (2017), ao analisar sob o viés megacidades 

como  ecossistemas de inovação, identificou a existência de pelo menos cinco dimensões 

interconectadas que formam a estrutura de um ecossistema de inovação de megacidade e 

determinam a qualidade em termos de atratividade e potencial de inovação. São 

empreendedorismo, educação, meio ambiente, cultura e conectividade. Para Donald (2017), os 

ecossistemas de megacidade devem funcionar como aceleradores de sua própria criatividade e 

inovação, e como ímãs para atrair talentos e inovação. 
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Outro estudo sobre o potencial de inovação de projetos de pesquisas financiados pela 

Comunidade Europeia e sua relação com a diversidade organizacional das organizações 

envolvidas no desenvolvimento de inovações, mostram em seus resultados que a composição 

das parcerias de inovação tem impacto sobre o potencial de inovação em projetos de pesquisa 

financiados publicamente (NEPELSKI; PIROLI, 2018). 

Embora a literatura teórica enfatize a cooperação entre diferentes atores de um sistema 

de inovação como um meio para realizar potenciais de inovação, a definição de inovação 

potencial de regiões,  como a capacidade de uma região, sob determinadas condições, de utilizar 

efetivamente recursos próprios, reagir de forma flexível a impulsos de desenvolvimento 

externos, criar e desenvolver atividades com maior valor agregado e isso para alcançar 

qualidades novas e hierarquicamente superiores, também pode ser bastante vaga 

(HLAVÁČEK, 2017). Em termos de métricas, de acordo com o relatório Innovation Strategy – 

OECD (2009) a análise do potencial de inovação se dá através de múltiplos indicadores, o que 

torna todo o processo muito complexo e dependente de uma composição estatística que 

possibilite comparações. 

Por exemplo, Glebova e Kotenkova (2014) sugeriram um sistema de índices de 

potencial de inovação regional onde os índices integrados do desenvolvimento orientado para 

a inovação de três regiões no distrito federal de Volga sobre 2005-2010 anos foram calculados. 

A análise comparativa do potencial de inovação regional permitiu detectar os principais 

problemas emergentes neste campo e suas possíveis soluções. As autoras identificaram que, em 

geral, as interpretações atuais da categoria do potencial de inovação podem ser divididas em 

seis abordagens diferentes: técnico- científico, humano; recursos financeiros e econômicos; 

capacidade e competência; eficácia e, combinação dos recursos e abordagens eficazes e um 

conjunto de recursos de inovação fornecidos na forma do produto da atividade de inovação e 

do setor de produção (GLEBOVA; KOTENKOVA, 2014). 

Outros estudos simplesmente mostram como invenções patenteadas ajudam a 

descobrir o potencial de inovação das regiões e sua relação com mão-de-obra qualificada, 

profissional e técnica (CEH, 2001). 

Com base nas diferentes abordagens, para fins desta tese, será considerado potencial 

de inovação como o conjunto de capacidades dinâmicas de uma organização ou de um 

ecossistema de utilizar efetivamente seus recursos humanos, técnico-científicos e estruturais e 

reagir de forma flexível e rápida a estímulos externos e internos, criando e desenvolvendo 

atividades que geram valor agregado para as organizações do ecossistema ou para a sociedade 

em geral.  
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Para clarificar o entendimento sobre capacidades dinâmicas, compreende-se  o 

conceito de capacidade como "uma rotina de alto nível que, juntamente com seus fluxos de 

entrada de implementação, confere ao gerenciamento de uma organização um conjunto de 

opções de decisão para produzir saídas significativas de um tipo particular"  (WINTER, 2003, 

p. 991). Capacidade é geralmente definida como a aptidão para realizar atividades, assim, a 

capacidade é latente até ser utilizada (HELFAT et al., 2007). As capacidades que se 

desenvolvem ao longo do tempo por meio do aprendizado proporcionam às organizações a 

capacidade de realizar atividades de maneira confiável e minimamente satisfatória (WINTER, 

2003). 

As capacidades dinâmicas são essencialmente capacidades orientadas para mudanças 

que ajudam as empresas a reimplantar e reconfigurar sua base de recursos para atender às 

demandas crescentes dos clientes e às estratégias dos concorrentes (TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1997). As capacidades dinâmicas contrastam com as capacidades comuns ou 

operacionais, ao se preocuparem com a mudança. Para Winter (2003), as capacidades 

dinâmicas, para manter um processo contínuo de desenvolvimento de novos produtos, 

normalmente envolvem compromissos de longo prazo com recursos especializados e custos 

associados a pessoal e infraestrutura. Teece et al. (1997) sugerem que as capacidades dinâmicas 

consistem em processos organizacionais e gerenciais para coordenação / integração, 

aprendizado e reconfiguração. Da mesma forma, Eisenhardt e Martin (2000) conceituam as 

capacidades dinâmicas como capacidades que integram recursos, reconfiguram recursos dentro 

das empresas e criam novas rotinas de conhecimento através das quais gerentes e outros 

constroem novos recursos e conhecimentos. 

Quadro 5 - Principais conceitos de Capacidades Dinâmicas e suas dimensões 

Autores Definições Dimensões do construto 

Teece, Pisano e 

Shuen (1997) 

Habilidade de integrar, construir 

e reconfigurar competências 

internas e externas para se 

adaptar 

rapidamente a ambientes 

dinâmicos 

 

Construir: processo de aprender pela experimentação, o que 

pode resultar em novo conhecimento; Reconfigurar: 

reorganiza e combina ativos, estrutura e capacidades; Integrar: 

função de coordenação, transferindo e internalizando a 

informação na organização; 

Replicar/Imitar: repetir ou imitar ações anteriores bem-

sucedidas. 

Eisenhardt e 

Martin (2000) 

Processos da firma que usam 

recursos para integrar, 

reconfigurar, 

ganhar e lançar recursos para se 

adequar às 

mudanças de mercado 

Criação: rotinas de criação de conhecimento para construir 

novas capacidades; Integração: integração de recursos e 

habilidades de várias partes da organização; Reconfiguração: 

combina diferentes conhecimentos e recursos existentes. 

Zahra e George 

(2002) 

As CD são geradas via 

mudança organizacional, são de 

natureza 

Transformação: refinamento das rotinas que permite 

combinação do conhecimento existente aos novos adquiridos; 

Exploitation: rotina que permite a empresa a potencializar 

competências existentes por meio de acesso a conhecimentos 

de diferentes partes da organização; 
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estratégica e definem o caminho 

da empresa em termos de 

evolução e desenvolvimento 

Aquisição: identificação e aquisição de conhecimento externo; 

Assimilação: interpretar informação externa. 

Helfat e Peteraf 

(2003) 

Tomam por base o 

conceito de Teece, Pisano e 

Shuen (1997), mas estabelecem 

novas dimensões que 

comporiam o construto (CD) 

Recombinação: combinar buscando criar novas capacidades 

ou conhecimentos; Reconfiguração: das capacidades atuais 

buscando criar novos produtos e/ou serviços; Renovação: 

busca e desenvolvimento de alternativas;  

Replicação: transferência parcial ou total de uma capacidade 

para outra região geográfica. 

Verona e Ravasi 

(2003) 

Conjunto de competências que 

permite a empresa criar novos 

produtos e processos, e 

responder às circunstâncias e 

mudanças do mercado. 

Criação: novo conhecimento via pesquisa; 

Reconfiguração: reorganização de sistemas e conhecimento 

existente; 

Integração: a partir do conhecimento latente de diversas partes 

da organização. 

Rothaermel e 

Alexandre 

(2009), 

Tomam por base o 

conceito de Teece, Pisano e 

Shuen (1997), mas estabelecem 

novas dimensões que 

comporiam o construto (CD). 

Quadrante I: fonte interna de conhecimento existente; 

Quadrante II: fonte externa de conhecimento existente; 

Quadrante III: fonte interna de nova tecnologia; 

Quadrante IV: fonte externa de tecnologia existente. 

Zheng, Zhang, 

Wu e Du (2011) 

Tomam por base o 

conceito de Teece, Pisano e 

Shuen (1997), mas estabelecem 

novas dimensões que 

comporiam o construto (CD). 

Aquisição: identificação e transferência de conhecimento de 

fontes externas; 

Geração: atividades internas de geração de conhecimento; 

Combinação: de conhecimentos. 

Fonte: PANIZZON et al., 2015 

A incerteza está sempre presente na economia da inovação, diferente do risco, que 

pode ser gerenciado usando ferramentas e abordagens tradicionais. Fortes capacidades 

dinâmicas são necessárias para fomentar a agilidade organizacional necessária para enfrentar a 

incerteza gerada pela inovação e a competição dinâmica associada (TEECE; PETERAF; LEIH, 

2016). 

A abordagem das capacidades dinâmicas, a visão baseada no conhecimento e a visão 

baseada na tecnologia são apresentadas como perspectivas teóricas para explicar a inovação 

colaborativa aberta, onde coletivamente, fornecem uma visão geral dos construtos e 

relacionamentos que são relevantes para o estudo e implementação do compartilhamento de 

conhecimento colaborativo (BOGERS, 2012). Sausen et al. (2020) procuraram entender como 

as organizações desenvolvem capacidades dinâmicas para sustentar a vantagem competitiva, e 

propuseram uma escala de mensuração do desenvolvimento das capacidades dinâmicas, por 

meio de seus elementos componentes e mecanismos organizacionais. A escala final para 

mensuração do desenvolvimento dessas capacidades apresentou três dimensões i) 

comportamentos e habilidades de mudança e inovação; ii) processos e rotinas de busca e 

inovação; e iii) mecanismos de aprendizagem e governança do conhecimento; e vinte 

indicadores (SAUSEN et al., 2020). 

Helfat e Raubitschek (2018), ao analisarem ecossistemas baseados em plataformas 

digitais, argumentam que tipos específicos de capacidades dinâmicas podem ajudar os líderes 
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da plataforma a tomar decisões e ações mais eficazes sob condições desafiadoras. Argumentam 

que algumas capacidades dinâmicas podem ajudar as empresas a não apenas criar valor, mas 

também a capturar valor, e propõem três tipos de capacidades dinâmicas críticas para os líderes 

de plataforma: capacidades de inovação, capacidade de leitura e sensoriamento ambiental e 

capacidades integradoras para orquestração de ecossistemas (HELFAT; RAUBITSCHEK, 

2018, p. 1392). 

A capacidade de inovação é uma capacidade de integração de ordem superior, de 

moldar e gerenciar múltiplas capacidades para estimular com sucesso a inovação (LAWSON; 

SAMSON, 2001). 

Não foi encontrada na literatura uma definição de potencial de coprodução de 

inovação. Desta forma, para fins desta tese, considerando as definições de potencial de inovação 

e de coprodução (descritos no capítulo 3 subitem 3.5), define-se: potencial de coprodução de 

inovação é um conjunto de capacidades dinâmicas de uma organização e/ou ecossistema, 

compreendido pelas capacidades de inovação, capacidades integradoras (HELFAT; 

RAUBITSCHEK, 2018) e capacidades coprodutivas (SCHUTTENBERG; GUTH, 2015; VAN 

KERKHOFF; LEBEL, 2015), que de modo dinâmico, combinam os recursos técnico-

científicos e a capacidade de governança em vários níveis, operacionalizando as relações entre 

instituições para efetuar mudanças e coproduzir inovação. 

2.2  CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

A inovação está diretamente ligada à criação de valor e, mais recentemente, à 

cocriação de valor. A evolução do construto demonstra, em suas diversas abordagens, que os 

pesquisadores e estudiosos nos vários domínios do conhecimento, têm explorado não só os 

resultados da inovação, mas os processos pelo qual a inovação é alcançada.  

Também o entendimento de que a inovação é um ato coletivo e, portanto, compreender 

como esta ação coletiva se dá em diversos contextos, em especial na resolução de problemas 

complexos ou no âmbito de ambientes complexos como os ecossistemas de inovação, é uma 

tendência dos estudos e pesquisas mais recentes. Há um debate em andamento sobre a ética e a 

legitimidade do valor que está sendo perseguido pelas organizações, e um novo fluxo de 

pesquisas e práticas comerciais que defende a criação de um valor compartilhado que deve ser 

o alvo de qualquer inovação, pois a inovação ainda é a principal estratégia para qualquer 

organização sobreviver e crescer no mercado global altamente competitivo e dinâmico. 
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A partir da revisão da literatura sobre dos construtos Sistemas de Inovação (SI), 

Ecossistemas de Negócio (EN) e Ecossistemas de Inovação (EI), foi possível elaborar um 

quadro resumo comparativo sobre alguns dos principais tópicos de interesse para esta tese. 

Quadro 4 – Quadro comparativo sobre SI, EN e EI 

 Sistemas de Inovação 
Ecossistemas de 

Negócios 
Ecossistemas de Inovação 

Diversidade de 

atores 

Inclui diversidade de atores 

empresariais, acadêmicos e 

de governo. 

Inclui diversidade de 

atores empresariais, 

acadêmicos e de governo. 

Compostos por inúmeros 

atores distribuídos em 

diferentes camadas, cujas 

decisões podem causar 

respostas de outros atores. 

Iniciativas de 

Colaboração/ 

Cooperação/ 

Coprodução 

Os atores não 

compartilham 

necessariamente o mesmo 

objetivo e, mesmo que o 

façam, não precisam 

trabalhar juntos 

conscientemente em 

direção a ele (embora 

alguns possam ser). 

As interações se dão pela 

lógica da coopetição entre 

as empresas do 

ecossistema. 

Abertura radical à 

colaboração e ao 

compartilhamento. 

Estímulo de mecanismos 

cognitivos ou institucionais. 

Liderança 

A liderança é determinada 

em função das políticas 

nacionais e/ou regionais e 

locais. 

A liderança é centrada 

nas empresas que 

gerenciam e impõem sua 

visão ao ecossistema. 

A liderança é distribuída 

com iniciativas na 

quádrupla hélice. 

Consciência coletiva. 

Governança 

Governados pelas políticas 

(locais, regionais e/ou 

nacionais) que afetam as 

instituições. 

Conjunto de várias redes 

de negócios de sucesso 

cujos atores estão 

interrelacionados. 

Modelos colaborativos e 

não hierárquicos de 

governança. 

Objetivo Comum 

Competitividade de 

regiões, das aglomerações 

industriais e, nas 

interrelações entre 

tecnologia, inovação e 

localização industrial. 

Desenvolver produtos e 

serviços com maior 

competitividade. 

Cocriação de valor. 

Os atores ecossistêmicos 

têm uma visão comum que 

dá identidade e coerência. 

 

Processo de 

Inovação 

Políticas públicas 

(nacionais e/ou regionais) 

para estímulo e incentivo à 

inovação – cooperado ou 

colaborativo. 

Sistemas adaptativos 

complexos. Cooperado, 

geralmente coordenado 

ou liderado por uma 

empresa ou plataforma.  

Sistemas adaptativos 

complexos. Dinâmica de 

inovação coletiva baseada 

em processos abertos de 

inovação e redes de 

conhecimento distribuídas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Na revisão elaborada, percebe-se que alguns dos principais facilitadores da inovação 

são explorados, como visão estratégica, cultura, direção e senso de urgência das organizações. 

A cultura, no entanto, apesar de ser um fator que permeie muitas das discussões sobre a 

inovação e sobre o processo inovativo, ainda é uma das questões que demanda maior 

aprofundamento quando se pretende fazer uma análise comparativa dos diferentes contextos. 

Conforme a definição de Killman (1985), a cultura é a força invisível por trás dos tangíveis e 

observáveis em qualquer organização, geralmente oculta, funciona como unificador fornecendo 

significado, direção e mobilização.  
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Além disso, a revisão da literatura não forneceu muitas respostas com relação aos 

obstáculos que os atores têm que lidar e os diferentes papéis que emergem quando inovações 

são coproduzidas no âmbito dos ecossistemas de inovação. Mas percebe-se que tópicos como 

a colaboração entre organizações, a criação e a captura de valor pelos atores e a liderança dos 

sistemas ecossistêmicos têm atraído crescente interesse por parte de muitos estudos 

(DEDEHAYIR; MÄKINEN; ROLAND ORTT, 2016). 

Russel e Smorodinskaya (2018) apontam como promissora a exploração de modelos 

colaborativos de governança em ecossistemas de inovação a partir do conceito de commons, 

proposto por Elinor Ostrom (OSTROM, 1990a), com contribuições importantes feitas pela 

literatura de cluster  (SÖLVELL; WILLIAMS, 2013).  

A revisão da literatura também aponta como oportunidade estudos que venham a 

explorar as capacidades dinâmicas tanto das organizações como dos ecossistemas de inovação 

na geração de inovação, em termos do potencial de inovação. A lacuna na literatura é ainda 

maior quando se trata do potencial de coprodução de inovação. 

 

3 AS DINÂMICAS DE INTERAÇÃO DE ATORES 

O objetivo deste capítulo é discutir, fundamentado em uma revisão da literatura, as 

dinâmicas dos tipos de interação entre atores e seus comportamentos de modo a atender o 

objetivo específico “I” - definição dos tipos de ligação e graus de interação entre os atores 

ecossistêmicos (Coexistência, Colaboração, Cooperação, Cocriação e Coprodução). Este 

capítulo também será base para responder os objetivos “II” - identificação dos mecanismos e 

elementos promotores do processo de colaboração, cocriação e coprodução nos ecossistemas 

de inovação; e “III” - identificação e caracterização dos elementos e relações que podem 

potencializar os processos de coprodução sustentáveis. 

A partir da taxonomia proposta por Pacheco (2015), se buscou compreender as 

diversas visões a respeito dos tipos de interação possíveis em ambientes complexos, bem como 

a intensidade com que estas interações ocorrem. Para tanto, a revisão da literatura a respeito de 

cada construto pretende propor e utilizar um conjunto de definições no contexto de uma nova 

taxonomia que melhor demonstre e especifique as dinâmicas de interação de atores em 

ambientes complexos e seus principais resultados.  

O trabalho elaborado para tal, resultará em um artigo (em elaboração) que apresenta 

em maiores detalhes a proposta da nova taxonomia que busca identificar e caracterizar quais os 

tipos de processos de atuação/participação de coletivos; a relação entre estes processos e os 



61 

 

tipos de resultados; e o que faz um coletivo de atores mudar de nível entre os diferentes 

processos. A dinâmica destas interações pode ser demonstrada resumidamente na figura 6. 

 

Figura 6 - Escala de grau de interações de atores 

 

Fonte: Elaborado pela autora (adaptado de Pacheco, 2015)  

Considerando que no contexto de ecossistema de inovação, esta escala de interação é 

dinâmica, cada ator do ecossistema pode ter diferentes tipos de interação com diferentes atores 

(GOBBLE, 2014).  A maioria dos sistemas complexos inclui múltiplos subsistemas e camadas 

de conectividade. São sistemas de sistemas abertos, carregados de valores, direcionados, 

multiníveis, multicomponentes e reconfiguráveis, por serem ambientes instáveis e em mudança, 

eles evoluem, adaptam-se e transformam-se através das interações dinâmicas internas e 

externas que afetam os subsistemas e componentes, tanto em escala local quanto global. Eles 

são a fonte de desafios científicos para observar, compreender, reconstruir e prever suas 

dinâmicas multi-escala e multicomponentes. 

Russel e Smorodinskaya (2018) diferenciam a capacidade de inovação de vários tipos 

de redes de negócios pela complexidade de suas interações internas, identificando, assim, os 

ecossistemas de inovação no mundo das redes de negócios, bem como os polos de inovação 

entre outros ambientes. Para Ivanova e Leydesdorff (2014), a dinâmica de inovação dos 

sistemas econômicos e, portanto, a eficiência de seu desempenho são proporcionais à sua 

complexidade; a eficiência econômica aumenta com um número crescente de interações de rede 

não-lineares que catalisam a auto-organização entre os elementos do sistema. Dessa forma, 
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serão considerados os diferentes tipos de interação, buscando-se observar a sua relação com a 

inovação e com a complexidade dos ecossistemas de inovação. 

Ainda, para fins de apoio a análise da dinâmica do sistema, vários insights surgiram a 

partir do livro de Diana Meadows - Thinking in Systems (MEADOWS, 2009), como a relação 

entre estrutura e comportamento para compreender como os sistemas funcionam; e 

principalmente que, utilizar a lente do pensamento sistêmico nos permite recuperar nossa 

intuição sobre sistemas inteiros e aprimorar nossas habilidades para entender partes, ver 

interconexões, e fazer as perguntas "e se" sobre possíveis comportamentos futuros 

(MEADOWS, 2009, p. 6–7).  

3.1 COEXISTÊNCIA 

A literatura a respeito pouco discute sobre o comportamento de coexistência dos atores 

em um ambiente de negócios. No entanto, se considerarmos a analogia com a biologia, a noção 

tradicional de ecossistema biológico descreve um ambiente no qual numerosas espécies 

diferentes coexistem, influenciam-se mutuamente e são afetadas por várias forças externas. Em 

um ambiente de negócios uma variedade de empresas coexistem e relações interdependentes e 

simbióticas são formadas  (MOORE, 1996).  

Alguns autores sugerem que o grau de distância entre os concorrentes determina a 

estrutura de seu relacionamento (p. ex., BENGTSSON; KOCK, 2000). A estrutura de 

relacionamentos, afetaria a motivação para identificar e atuar sobre as oportunidades de 

interesses compartilhados. Nesse sentido, Bengtsson et al. (2003) identificam quatro estruturas 

de relacionamento entre empresas: concorrência, coexistência, cooperação e coopetição. Para 

os autores, quando a interação é baseada na rivalidade, relações diretas não estão presentes, 

embora relações indiretas possam ser encontradas se um comprador ou vendedor conecta os 

competidores entre si, e, apesar das trocas econômicas não estarem presentes nesses 

relacionamentos, trocas de informações e atividades sociais podem ocorrer.  

Em uma relação de coexistência, os concorrentes geralmente buscam a menor 

interação possível. Os competidores conhecem um ao outro, conhecem as posições que têm, 

mas raramente interagem em rivalidade uns com os outros (BENGTSSON; HINTTU; KOCK, 

2003). Para os autores, no caso da coexistência, os concorrentes podem até ser parceiros 

complementares, com nichos bem definidos e demarcados para suas operações, porém, esses 

relacionamentos não são permanentes, pois as posições do concorrente estão potencialmente 

em conflito entre si. 
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3.2 COOPERAÇÃO 

A literatura sobre cooperação é rica em teoria e diversificada em suas raízes 

acadêmicas (SMITH; CARROLL; ASHFORD, 1995, p. 9). Tem sido tópico de interesse em 

diversas disciplinas como economia, sociologia, antropologia, psicologia e ciência política, 

comportamento organizacional, teoria organizacional e no gerenciamento estratégico. O 

construto cooperação é, muitas vezes tratado como sinônimo de colaboração, o que pode 

dificultar a distinção entre os dois construtos durante uma revisão da literatura.  

A teoria e a pesquisa sobre cooperação derivam de numerosas definições de 

cooperação oferecidas pelos estudiosos concentrando-se principalmente no processo pelo qual 

indivíduos, grupos e organizações se reúnem, interagem e formam relacionamentos 

psicológicos para obter benefícios ou benefícios mútuos. Ring e Van de Ven (1994, p. 96) 

definem as relações de cooperação como "mecanismos socialmente planejados para a ação 

coletiva, que são continuamente moldados e reestruturados por ações e interpretações 

simbólicas das partes envolvidas". Smith et al. (1995) organizaram as várias teorias na literatura 

cooperativa em cinco grandes categorias: i) Teorias de Troca - em que a cooperação é vista 

como um meio de maximizar os benefícios econômicos ou psicológicos; ii) Teorias da Atração 

– a cooperação se dá pela afinidade natural ou seu oposto baseadas em variáveis como 

similaridades e diferenças de valor ou status, necessidades complementares, aspectos de 

personalidade, congruência de objetivos e necessidades de informação; iii) Teorias de Poder e 

Conflito - a cooperação se concentra nas tendências ao conflito ou seu oposto, e nesse contexto, 

a diversidade dos objetivos, valores e recursos dos indivíduos e grupos, tanto podem criar 

percepções de injustiça ou desigualdades, e explicar o conflito, e a cooperação pode ser 

explicada pelo contrário; iv) Teorias de Modelagem - que enfocam o processo de aprendizagem 

social e a importância da aprendizagem social, ou imitação e modelagem, no surgimento de 

cooperação entre indivíduos e organizações; e v) Teorias da Estrutura Social - que enfatizam 

o papel dos fatores estruturais na promoção da cooperação procurando explicar o surgimento 

de relações cooperativas em termos de condições agregadas do sistema dentro do qual a 

cooperação ocorre.  

Sob a perspectiva da cooperação internacional, Robert Keohane, traz a abordagem teórica 

do institucionalismo neoliberal em seu livro “After hegemony: Cooperation and Discord in the 

World Political Economy” onde “a cooperação ocorre quando os atores ajustam seu 

comportamento às preferências reais ou antecipadas de outros, por meio de um processo de 

coordenação de políticas” (1985, p. 51). Keohane diferencia o conceito de cooperação e de 
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harmonia entre países onde “a cooperação não deve ser vista como a ausência de conflito, mas 

sim como uma reação ao conflito ou a um potencial conflito. Sem o espectro do conflito, não 

há necessidade de cooperar” (KEOHANE, 1985, p. 54). 

A partir da década de 1990, surgem outras teorias sobre a cooperação internacional, 

como a teoria do regime “cognitivista” cuja abordagem enfatiza o caráter social das relações 

internacionais e destacam a importância do conhecimento social (conhecimento de normas e 

compreensões de si e do outro). Por esta abordagem, a cooperação internacional envolve o 

comportamento coletivo e intencional do Estado e os atores não estatais cujos esforços 

modelam e são modelados por forças materiais e não materiais (O’NEILL; BALSIGER; 

VANDEVEER, 2004). Beamish e Lupton (2016) ao analisar publicações de mais de 50 anos 

em gestão da cooperação internacional, ressaltam que as estratégias cooperativas referem-se a 

qualquer tipo de acordo entre duas ou mais empresas, contratuais ou não, envolvendo tolerância 

mútua em relação a um ou mais objetivos (tipicamente não idênticos) fornecendo capital, 

conhecimento, tecnologia, talento gerencial e/ou outros ativos valiosos sob o alcance das 

referidas empresas. Para os autores, o gerenciamento de estratégias de negócios cooperativos 

apresenta desafios óbvios, uma vez que as empresas envolvidas têm metas parcialmente 

sobrepostas, às vezes conflitantes. 

Em relação à cooperação entre indivíduos, Roschelle e Teasley (1995, p. 70) 

consideram a cooperação como “uma atividade onde cada pessoa é responsável por uma parte 

da resolução de problemas”. Já na perspectiva das relações interorganizacionais, as relações de 

cooperação são definidas por acordos (formais ou não formais) para compartilhamento de 

informações, apoio a treinamentos, obtenção de capital e/ou fornecimento de informações de 

mercado. Geralmente, as relações entre esses atores são externas e horizontais, significando que 

os atores não trabalham juntos na criação, produção e/ou comercialização de um produto ou 

processo (POLENSKE, 2004), cada participante de um grupo recebe uma tarefa específica a 

ser realizada de forma independente, sob as instruções de um coordenador (DUARTE, 2017). 

Tether (2002) ao investigar os padrões de cooperação entre empresas inovadoras e parceiros 

externos no Reino Unido, analisou a relação entre inovação e cooperação e demonstrou em sua 

pesquisa, que a maioria das empresas ainda desenvolvia seus novos produtos, processos e 

serviços sem formar acordos cooperativos (formais) para a inovação com outras organizações. 

No entanto, empresas que se envolviam em atividades de P&D e que estavam tentando 

introduzir inovações “novas no mercado” em vez de “novas na empresa”, tinham muito mais 

chances de se engajar em arranjos cooperativos para inovação.  
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Praticamente toda a Teoria da Cooperação emprega a teoria dos jogos como base para 

a análise, que começa com um conjunto de atores cada qual com um conjunto de escolhas, cujo 

resultado é determinado conjuntamente pelas escolhas (AXELROD, 2000). Estudiosos 

baseados na literatura cooperativa, com base nas teorias de redes e jogos, argumentam que a 

cooperação com concorrentes melhora o desempenho da empresa ao mitigar efeitos danosos à 

competição e aumentar a troca de informações, agregando valor aos clientes, mas geralmente 

ignoram as influências negativas da competição (WU, 2014). 

Quando uma empresa está engajada tanto na competição quanto na cooperação em um 

determinado relacionamento, o comportamento é denominado "coopetição". A relação entre a 

cooperação com concorrentes e o desempenho da inovação de produtos foi investigada por Wu 

(2014) em 1499 empresas chinesas, juntamente com o efeito moderador da capacidade 

tecnológica da empresa inovadora e suas alianças com as universidades. Os resultados obtidos 

na pesquisa suportam a existência de uma relação em forma de sino entre coopetição 

(cooperação + competição) e desempenho de inovação de produto. 

No modelo de inovação aberta, onde o acesso à conhecimento e tecnologias externas 

é relevante, projetos cooperativos de inovação tem como base acordos de confidencialidade. A 

cooperação, que é frequentemente bilateral, é fortemente ligada em um base contratual e 

frequentemente aplicada numa fase pré-competitiva, que, em geral, leva a uma utilização 

bastante pragmática das práticas de inovação aberta (HAHN et al., 2017). 

3.3 COLABORAÇÃO 

O termo colaboração é usado de muitas maneiras e apresenta uma variedade de 

significados para diversos autores. Embora exista uma literatura vasta, multidisciplinar e rica 

em pesquisa de casos, ainda carece de coerência entre as disciplinas. A grande variedade de 

perspectivas teóricas resulta em uma igualmente ampla variedade de definições e 

entendimentos do significado de colaboração (THOMSON; PERRY; MILLER, 2007). 

Poocharoen e Ting (2015, p. 588) definem a colaboração ou o estudo da gestão 

colaborativa como "um conceito que descreve o processo de facilitar e operar em arranjos 

multiorganizacionais para resolver problemas que não podem ser resolvidos ou facilmente 

resolvidos por organizações isoladas. Para estes autores, a colaboração significa trabalhar em 

conjunto, para alcançar objetivos comuns, muitas vezes trabalhando além das fronteiras e em 

relacionamentos multisetoriais e multi-atores.  

Para a teoria do aprendizado em grupo a colaboração se refere a fortes ligações e alto 

nível de confiança e compartilhamento de conhecimento entre os membros da equipe, e à 
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transferência de conhecimento entre os membros da equipe (NISSEN; EVALD; CLARKE, 

2014; ROSCHELLE; TEASLEY, 1995). Ainda no contexto da teoria de aprendizagem, Cogo 

(2006), utilizando a teoria de Jean Piaget denominada "epistemologia genética", afirma que a 

colaboração seria uma “interação em que existem trocas de pensamento, seja por comunicação 

verbal ou coordenações de pontos de vista, de discussão, sem ocorrer operações racionais, não 

havendo uma estrutura operatória” (COGO, 2006, p. 682). Nesse caso, a autora afirma que, de 

modo comparativo, a colaboração representaria uma etapa das trocas sociais anterior à 

cooperação. A perspectiva de Piaget se dá sob o indivíduo, e em como ele constrói o 

conhecimento, de modo individual e coletivo. 

Em muitos casos, o termo colaboração é usado de maneira intuitiva e intercambiável 

com outros termos, como “cooperação” e “coordenação” (HARA et al., 2003; HARDY; 

LAWRENCE; GRANT, 2005), sendo que em alguns casos, na relação cooperativa e 

interorganizacional os participantes não confiam no mercado nem nos mecanismos hierárquicos 

de controle para obter cooperação entre si (LAWRENCE; HARDY; PHILLIPS, 2002; 

PHILLIPS; LAWRENCE; HARDY, 2000). 

Gray (1989, p. 5) define colaboração como "um processo através do qual as partes que 

veem diferentes aspectos de um problema podem explorar construtivamente suas diferenças e 

buscar soluções que vão além de sua própria visão limitada do que é possível". Colaboração 

também significa ter agendas comuns, compartilhar poder e status e construir consenso; o que 

exige compromisso e mais doação do que a parte de todas as partes (SCHWARTZ, 1990), 

suscitando suposições por parte e alguns pesquisadores, a exemplo de  Thayer-Bacon e Brown 

(1995). Para eles, a colaboração é algo que acontece entre diferentes formas de instituições 

(agências cooperadoras, como escolas públicas e universidades); preocupa-se em compartilhar 

recursos limitados (dinheiro, pessoas e tempo) e governança de maneira igualitária; é usada 

para resolver os problemas dos programas por meio de negociação; e os colaboradores devem 

ter objetivos comuns e serem iguais em status e poder. Essa definição assume que as pessoas 

são indivíduos separados e autônomos que se reúnem em parcerias para resolver problemas, 

por meio de negociações racionais, iguais e justas. Assume ainda que todas as pessoas fazem, 

e possivelmente devem pensar da mesma maneira, que todas as pessoas valorizam a mesma 

orientação temporal (presente e futura), a orientação para a atividade (preferência por atividades 

que resultam em realizações mensuráveis por padrões externos) (THAYER-BACON; 

BROWN, 1995). De forma mais resumida e direta Roschelle e Teasley (1995, p. 70) afirmam 

que a colaboração é “uma atividade coordenada e síncrona resultante de uma tentativa contínua 
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de construir e manter uma concepção compartilhada de um problema”. A colaboração é baseada 

no valor da reciprocidade e pode incluir o público” (AGRANOFF; MCGUIRE, 2003, p. 4). 

Apesar das diversas definições de colaboração, nenhuma surgiu como forma 

predominante para entender o conceito entre disciplinas. Wood e Gray (1991) tentaram 

desenvolver uma compreensão teórica comum da colaboração e, ao fazê-lo, desafiaram outros 

estudiosos a definir claramente a colaboração ao investigar o fenômeno (THOMSON; PERRY; 

MILLER, 2007). Através de um exame do trabalho teórico que existia sobre a colaboração na 

época, Wood e Gray (1991) chegaram à conclusão de que todas as definições de colaboração 

estavam incompletas de alguma forma, cada uma ficando aquém de uma definição bem-

sucedida por razões variadas, e por isso ofereceram uma definição comum com ampla 

justificativa para haver o entendimento do conceito. O objetivo dos autores era que a teoria do 

envolvimento colaborativo emergisse, e para tanto, propuseram que “a colaboração ocorre 

quando um grupo de partes interessadas autônomas de um domínio de problema se envolve em 

um processo interativo, usando regras, normas e estruturas compartilhadas, para agir ou decidir 

sobre questões relacionadas a esse domínio” (WOOD; GRAY, 1991). 

Enquanto Polenske (2004) define relacionamentos colaborativos como aqueles que 

incluem a participação direta de dois ou mais atores na concepção, produção e/ou 

comercialização de um produto ou processo, por meio de arranjos internos (geralmente 

verticais) ou joint ventures. Thomson et al., (2007) construíram uma proposta a partir do 

trabalho de Wood e Gray (1991), indicando que os estudos sobre colaboração careciam de 

coerência de definição, especialmente entre disciplinas. Eles afirmaram que, embora várias 

conceituações de colaboração adicionem riqueza à pesquisa, elas frequentemente impedem seu 

rigor e cumulatividade. Para estes autores, a falta de consenso entre os acadêmicos sobre o 

significado da colaboração dificulta a comparação das descobertas entre os estudos, bem como 

saber se o que é medido é realmente colaboração (THOMSON; PERRY; MILLER, 2007). Ao 

comparar os pressupostos teóricos em torno do tópico da colaboração em múltiplas disciplinas, 

esses estudiosos tentaram determinar as características comuns entre os vários entendimentos 

de colaboração. Baseando-se principalmente em literatura de desenvolvimento organizacional, 

comportamento organizacional e negócios, cinco componentes de colaboração foram 

identificados: governança, administração, mutualidade, normas e autonomia organizacional 

chegando à seguinte definição: 

 “colaboração é um processo no qual atores autônomos ou semiautônomos interagem 

através de negociações formais e informais, criando regras e estruturas que regem seus 

relacionamentos e formas de agir ou decidir sobre as questões que trouxeram. eles 
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juntos; é um processo que envolve normas compartilhadas e interações mutuamente 

benéficas (THOMSON; PERRY; MILLER, 2007, p. 25)”. 

Outro elemento abordado por alguns autores é o motivo da colaboração. Para estes 

autores, o processo de colaboração é tão importante quanto a própria colaboração. Segundo 

Amey (2010) as parcerias são frequentemente mais importantes para os relacionamentos que 

elas facilitam do que para os resultados mensuráveis que produzem, pelo valor que eles 

simbolizam e pelas alianças políticas que podem ser usadas no futuro. Por isso, o processo de 

colaboração inclui fatores entrelaçados e intangíveis que determinam as parcerias formais e 

informais. A autora afirma que as parcerias formais são regulamentadas e mais estruturadas, 

enquanto as parcerias informais são menos regulamentadas. Observando a propensão para as 

discussões públicas e pesquisas se concentrarem no formal, Amey (2010) acrescentou que, 

parcerias que são frouxamente acopladas a estruturas informais podem ser muito mais comuns 

do que associações formais ou relações pessoais entre indivíduos, concluindo que as parcerias 

mais benéficas e impactantes se devem a capacidade de sair da burocracia. 

Considerando a diversidade de estudos e abordagens do termo colaboração, nesta tese 

se abordará mais a relação do termo com atores de ecossistemas de inovação – empresas, 

governo, academia e sociedade civil organizada. Neste sentido, se faz uma revisão de como é 

definido o termo colaboração entre empresas, entre pesquisadores, empresas e governo, e entre 

pesquisadores.   

3.3.1 Colaboração entre empresas 

Mattessich e Monsey (1992) definem colaboração entre empresas como um 

relacionamento mutuamente benéfico e bem definido, firmado por duas ou mais organizações 

para atingir objetivos comuns. O relacionamento, para estes autores, inclui a definição de 

objetivos mútuos; uma estrutura desenvolvida em conjunto e responsabilidade compartilhada; 

autoridade mútua e responsabilização pelo sucesso; e compartilhamento de recursos e 

recompensas. Para os autores a colaboração é uma relação dinâmica, onde o conjunto de 

organizações que se unem em colaboração é o grupo colaborativo, enquanto os indivíduos que 

representam organizações colaborativas são parceiros ou membros. 

Hamel et al. (1989) passaram mais de cinco anos estudando o funcionamento interno 

de 15 alianças estratégicas em todo o mundo, buscando respostas para uma série de questões 

interrelacionadas como o papel das alianças estratégicas e dos acordos de terceirização no 

sucesso global das empresas japonesas e coreanas; as alianças e o equilíbrio competitivo entre 

os parceiros; o significado da colaboração para diferentes empresas; e os fatores que 
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determinam quem ganha mais com a colaboração. Para entender quem ganhou e quem perdeu 

e porque, os autores observaram diretamente as interações de parceiros em vários níveis em 

cada organização, em uma amostra que incluiu alianças entre quatro países europeus-EUA, 

duas alianças intra-européias, duas alianças europeu-japonesas e sete alianças norte-

americanas. Concluíram que as empresas que mais se beneficiam da colaboração competitiva 

aderem a um conjunto de princípios simples: a) colaboração é a concorrência de uma forma 

diferente; b) conflitos ocasionais podem ser a melhor evidência de colaboração mutuamente 

benéfica; c) uma aliança estratégica é uma barganha em constante evolução cujos termos reais 

vão além do acordo legal ou dos objetivos da alta administração; d) aprender com os parceiros 

é primordial - empresas bem-sucedidas veem cada aliança como uma janela para desenvolver 

habilidades em áreas fora do acordo formal e difundir sistematicamente novos conhecimentos 

em todas as suas organizações (HAMEL; DOZ; PRAHALAD, 1989). 

Hardy et al. (2005) argumentam que a colaboração efetiva , definida pelos autores 

como ação cooperativa e interorganizacional, produz soluções inovadoras e sinérgicas, 

equilibra as preocupações divergentes das partes interessadas, e emerge de um processo de duas 

etapas que criam uma identidade coletiva e a traduzem em colaboração efetiva. Análises 

empíricas que distinguem vários tipos de parceiros de colaboração em inovação indicam que o 

desempenho da inovação das empresas varia de acordo com os tipos de parceiros de 

colaboração: colaboração com os fornecedores de uma empresa provavelmente afeta 

principalmente a inovação de processo da empresa (UN; ASAKAWA, 2015), já a colaboração 

com os clientes estaria mais voltada para a inovação de produtos (TETHER, 2002).  

3.3.2 Colaboração entre pesquisadores, empresas e governo 

Ao analisar o processo de colaboração na Tríplice Hélice, Belkhodja e Landry (2007) 

destacam que a magnitude da implicação do parceiro no controle dos diferentes estágios do 

processo de colaboração é importante para explicar a escolha do pesquisador em colaborar. Para 

Belkhodja e Landry (2007) os pesquisadores que escolhem não colaborar, são mais sensíveis 

aos efeitos de fatores contextuais e estruturais. Os fatores contextuais e estruturais aumentam 

mais a percepção negativa dos obstáculos que os pesquisadores enfrentam.  

A colaboração do pesquisador com a indústria e o governo também é influenciada por 

variáveis contingentes que dependem das especificidades dos diferentes campos, o que torna 

difícil a generalização em uma teoria, necessitando de mais estudos teóricos e empíricos sobre 

o tema. 
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A colaboração de pesquisa entre universidade e indústria é um canal específico de 

fluxos de conhecimento interorganizacionais e transbordamentos potenciais de (e para) 

pesquisa acadêmica voltada para a realização de projetos específicos de P&D, particularmente 

envolvendo pesquisa básica pré-competitiva (SCANDURA, 2016). Em todas as formas de 

colaboração, são encontrados limites entre diferentes campos sociais, setores ou organizações. 

Segundo Hsiao, Tsai e Lee (2012), um limite é “uma demarcação ou uma esfera de atividade 

que marca as fronteiras de uma área em comparação com outra, que pode incluir conhecimento, 

tarefas, assim como fronteiras hierárquicas, físicas, geográficas, sociais, cognitivas, relacionais, 

culturais, temporais / espaciais, e divisional, ocupacional e disciplinar” (HSIAO; TSAI; LEE, 

2012, p. 463). Inovações modernas, como por exemplo, a pesquisa em biotecnologia ou a 

fabricação de microchips, exigem especialistas multidisciplinares para trabalhar coletivamente 

e compartilhar conhecimentos de domínio. O maior desafio é reunir tipos heterogêneos de 

conhecimento para realizar a inovação. 

3.3.3 Colaboração científica 

Katz e Martin (1997, p. 7) trazem o conceito clássico de colaboração em pesquisa, 

definido como  “o trabalho conjunto de pesquisadores para alcançar o objetivo comum de 

produzir novos conhecimentos científicos”. Andrea e Vanz (2010) em sua revisão teórico-

conceitual sobre colaboração científica, a definem como um processo social e de interação 

humana que pode acontecer de diversas formas e por diferentes motivos. Para as autoras, na 

Ciência, a colaboração torna-se ainda mais complexa e o pleno entendimento do seu significado 

ainda está longe de ser alcançado.  

Nos últimos anos, a colaboração científica tem sido cada vez mais decisiva para atingir 

resultados em ciência e engenharia (DUARTE, 2017), sendo considerado por muitos como um 

fenômeno emergente da ciência global (HENNEMANN; RYBSKI; LIEFNER, 2012; 

LEAHEY, 2016). Existem diversos estilos de colaboração em pesquisa. Leahey (2016) destaca 

três estilos: a pesquisa colaborativa que reforça e consolida (FOSTER; RZHETSKY; EVANS, 

2015) áreas conhecidas de especialização compreendida como uma extensão da pesquisa de 

autoria única, estilo de colaboração no qual os domínios do conhecimento dos co-autores se 

sobrepõem consideravelmente. O estilo de colaboração que visa complementar e ampliar, 

especialistas complementares e generalistas abordando um novo tópico. Segundo o autor, esses 

estilos colaborativos trazem o lado positivo da especialização crescente na ciência: incentivam 

uma ramificação, seja por encontrar um colega especialista com interesses diferentes, mas 

complementares, ou mudando para uma nova área de tópico, via acreção, substituição ou 
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migração. O terceiro estilo abordado por Leahey (2016) é o estilo de colaboração orientada, 

com dois subtipos: colaboração com estudantes (que envolve mentoria, contato próximo e 

produções conjuntas) e colaboração através de estudantes (em que os alunos trabalham e, assim, 

vinculam dois ou mais membros do corpo docente). 

Mobjörk, (2010) apresenta diferentes naturezas colaborativas a partir de abordagens 

interdisciplinares dentro da produção de conhecimento, enfatizando a inclusão de atores dentro 

e fora da academia e destacando a motivação e o tipo de integração: i) Colaboração 

Multidisciplinar - cooperação entre pesquisadores dentro de cada disciplina, cuja motivação é 

principalmente instrumental, e a integração diz respeito principalmente à fase de síntese; ii)  

Colaboração Interdisciplinar – cooperação entre pesquisadores de diferentes disciplinas, cuja 

motivação é tanto instrumental como crítica, a integração é essencial assim como uma definição 

de problema compartilhada é necessária; iii) Colaboração Transdisciplinar – cooperação entre 

pesquisadores e atores de fora da academia, cuja motivação é tanto instrumental como crítica, 

a integração é essencial assim como uma definição de problema compartilhada é necessária. 

Para Mobjörk (2010) ao enfatizar o escopo da colaboração, uma distinção mais clara pode ser 

estabelecida entre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade do que era possível com o foco 

anterior no grau de integração. 

A literatura sobre colaboração científica sugere que podem surgir conflitos 

epistemológicos ou metodológicos entre membros de diferentes áreas na pesquisa 

interdisciplinar e colaborativa, e esta falta de consenso aumenta os custos de coordenação, bem 

como a tensão e o desgaste, podendo, em alguns casos, superar os benefícios gerais do trabalho 

colaborativo (LEAHEY, 2016; LEAHEY; BECKMAN; STANKO, 2017). 

Quadro 6- Dimensões chave da Cooperação e Colaboração 

Dimensões centrais Tarefa e cooperação 
Trabalho em equipe e 

colaboração 

Distribuição de tarefas e 

responsabilidades 

Tarefas separadas / distribuição de 

tarefas e delineamento de 

responsabilidades 

Resolução de problemas comuns / 

comunidade e tarefas comuns 

Tipo de tarefa Tarefas definidas Tarefas mais abertas 

Ligações entre os membros da 

equipe 
Ligações fracas 

Fortes vínculos 

(grau de interações, diálogo etc.) 

Contexto 
Os membros da equipe trabalham em 

diferentes contextos 

Os membros da equipe trabalham 

em diferentes contextos 

Fonte: NISSEN, EVALD e CLARKE (2014) 

3.4 COCRIAÇÃO 

O construto cocriação tem sido usado em vários domínios de conhecimento nos 

últimos anos, mas também não possui uma definição consensuada. Embora o ato de criar valor 
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seja, muitas vezes, considerado dependente de aspectos individuais, as descobertas e ideias 

inovadoras não são geradas individualmente, mas surgem da interação com outras pessoas. Para 

criar valor, é importante estabelecer um mecanismo ou sistema para cocriar com os outros 

(FROW et al., 2015).  

A partir do ano 2000 tem sido produzido ensaios teóricos e análises empíricas sobre a 

cocriação, onde fornecedores e clientes não estão em lados opostos, mas interagem uns com os 

outros para o desenvolvimento de novas oportunidades de negócios (GALVAGNO; DALLI, 

2014). Segundo estes autores, a maior parte dessa literatura emergiu do campo da gestão de 

serviços, embora os estudos de gestão de inovação, marketing e pesquisa de consumo também 

tenham contribuído de maneira importante. O termo cocriação é utilizado em várias áreas, 

possuindo assim uma variedade das abordagens e perspectivas teóricas.  

Os trabalhos seminais neste campo são de Prahalad e Ramaswamy (2004; 2000) e 

Vargo e Lusch (2004) que argumentam que a vantagem competitiva do século 21 está na 

cocriação de valor com os clientes. Em especial, no campo do marketing de serviços, Vargo e 

Lusch (2004) apresentam a ideia do Service-Dominant Logic (S-D Logic) como uma 

abordagem para a cocriação de valor com clientes na área de serviços, enfatizando a mudança  

da criação de valor das empresas do modelo tradicional baseado no preço do produto para um 

modelo que foca nos sistemas de serviços e na lógica. Alguns autores  (p. ex. LAZARUS; 

KRISHNA; DHAKA, 2014) consideram que o tipo de serviço determina o nível de interação e 

quanto maior o nível de interação entre empresa e consumidores, maior é a extensão da 

cocriação. Além do tipo de serviço e marca; o grau de cocriação também é influenciado pela 

disposição das empresas em cocriar e a disposição dos consumidores em cocriar (GREVE et 

al., 2016). 

A cocriação de valor é distinta da coprodução de bens pelo cliente. Como observado 

por Lusch e Vargo (2006, p. 284) “o cliente é sempre um cocriador de valor”. Os clientes 

cocriam valor quando consomem ou usam um produto (ETGAR, 2008), sob esta perspectiva, a 

cocriação ocorre toda vez que ocorre o consumo, e a coprodução de bens estaria ligada à 

personalização de produtos. Segundo Jiménez et al. (2013) os clientes nem sempre são 

coprodutores, pois a coprodução de bens envolve interações cliente-empresa durante o processo 

de produção de uma oferta central tangível, embora todos os clientes sejam cocriadores de valor, 

o envolvimento dos clientes como coprodutores varia (JIMÉNEZ; VOSS; FRANKWICK, 

2013). 

Para Galvagno e Dalli (2014, p. 644) a cocriação “é o processo conjunto, colaborativo, 

concorrente e parecido com o de gerar novo valor, tanto material quanto simbolicamente”. Os 
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autores destacam que há um debate em curso na literatura sobre as diferenças entre cocriação e 

coprodução sendo necessário distinguir os dois construtos (GRÖNROOS; VOIMA, 2013), 

sendo que consideram a cocriação como um conceito mais geral que engloba todas as 

ocorrências teóricas e empíricas específicas nas quais empresas e clientes geram valor por meio 

da interação (VARGO; LUSCH, 2008). A distinção que Vargo e Lusch fazem entre cocriação 

e coprodução raramente é reconhecida, segundo a revisão de literatura feita por Galvagno e 

Dalli (2014), e muitos autores realmente consideram, muitas vezes implicitamente, que esses 

elementos se sobrepõem ou coincidem. 

O conceito de cocriação de valor está basicamente associado a uma estratégia de 

negócios focada em relações interativas entre produtores e consumidores (estes últimos se 

tornando trabalhadores produtivos, ou “prosumidores”, que recebem autoridade das empresas 

para articular suas necessidades específicas e às vezes contribuem com considerações no 

design). Este conceito foi inicialmente elaborado pela literatura empresarial e de mercado 

expandindo-se em duas dimensões: na ideia de coprodução de valor e; na ideia de valor em uso 

(SMORODINSKAYA et al., 2017). 

Frow et al. (2015, p. 464), ao analisarem a cocriação pela abordagem da inovação, 

adotam a definição de cocriação avançada de Perks, Gruber e Edvardsson (2012) que é a criação 

conjunta de valor pela empresa e sua rede de atores, onde as inovações são os resultados de 

comportamentos e interações entre indivíduos e organizações. Esta definição é bastante ampla 

e possui  relação com os conceitos de inovação aberta (CHESBROUGH, 2003) e 

crowdsourcing (HOWE, 2006). 

Tokoro (2017), por sua vez, define cocriação sob um objetivo compartilhado 

particular, como o ato de criar valor que não pode ser criado por uma única entidade 

individualmente e por isso é criado por um número de entidades trabalhando juntas. O autor 

considera três componentes como uma estrutura para a cocriação: “Ba” - contexto 

compartilhado em movimento, “emergência” - o ato de evoluir das partes para o todo, e 

“síntese” - o ato de conectar elementos individuais para criar algo. 

Mais recentemente, Ramaswamy e Ozcan (2018, p. 200) expandiram o domínio da 

cocriação e definiram-no como uma “representação da criação interacional em ambientes de 

sistema interativos (oferecidos por plataformas interativas), envolvendo compromissos de 

agências e organizações estruturantes”. Ramaswanmy e Ozcan (2018), incluíram na definição 

de cocriação o termo compromisso para representar que a participação ativa e a interação das 

partes envolvidas no processo são proeminentes além de destacarem o uso de ambientes de 

sistema interativos nos processos de cocriação (LOUREIRO; ROMERO; BILRO, 2019). 
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3.5  COPRODUÇÃO 

A coprodução é um construto que foi introduzido pela primeira vez nos anos 70 e início 

dos anos 80 pela economista política Elinor Ostrom como os “processos pelos quais os insumos, 

usados para fornecer um bem ou serviço, tem a contribuição de indivíduos que não estão na 

mesma organização” (OSTROM, 1996, p. 1073). Originalmente desenvolvido em uma oficina 

em Teoria Política e Análise de Políticas na Universidade de Indiana em 1973, o conceito de 

coprodução relacionava-se com o envolvimento dos clientes ou cidadãos na produção (PARKS 

et al., 1980). 

A maioria das publicações atuais sobre coprodução em serviços públicos se refere ao 

artigo de Ostrom ou sua publicação conjunta com Parks. A definição amplamente utilizada de 

Parks, que pertencia à mesma escola de pesquisa, define a coprodução como “a combinação de 

atividades que tanto os agentes do serviço público quanto os cidadãos contribuem para a 

prestação de serviços públicos. Os primeiros estão envolvidos como profissionais ou 

‘produtores regulares’, enquanto a ‘produção cidadã’ é baseada em esforços voluntários de 

indivíduos ou grupos para melhorar a qualidade e/ou quantidade de serviços que recebem” 

(BRANDSEN; HONINGH, 2015; OSTROM, 1990; PESTOFF, 2006; PARKS et al., 1980). 

Para Ostrom (1996) quando os insumos coprodutores são legalmente de propriedade 

de diversas entidades, a sinergia pode ocorrer, pois cada um tem algo que o outro precisa. Nesse 

sentido, é preciso que haja opções legais que facilitem ou proporcionem isto, onde os 

coprodutores precisam ser capazes de construir um compromisso confiável entre si, de modo 

que, se um lado aumentar a contribuição, o outro continue no mesmo nível ou em níveis mais 

altos  

O trabalho de Elinor Ostrom permitiu o desenvolvimento de análises institucionais e 

sua aplicação a problemas de recursos comuns. Para Ostrom, sustentabilidade, segurança, 

educação são o produto do trabalho coletivo entre governos, instituições e sociedades. 

Ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, Ostrom colocou a teoria da administração pública 

no mesmo nível de uma teoria de mercado, o que permitiu de modo muito pragmático que sua 

pesquisa fosse amplamente adotada em pesquisas sobre organizações empresariais, em especial 

no desenvolvimento de serviços como alternativa à produção de bens industriais (MILLER; 

WYBORN, 2018). É importante destacar que para Ostrom, a coprodução de serviços não 

implica em relações de poder harmoniosas ou niveladas entre os órgãos públicos e as 

comunidades, nem os objetivos e as práticas das comunidades alinham-se necessariamente com 
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os de seus interlocutores administrativos e de políticas - a discordância e conflito estão 

presentes. 

A partir do artigo de Ostrom em 1996, surgem diversos outros trabalhos teóricos e 

empíricos sobre o papel da coprodução, não só na prestação de serviços públicos, mas em outros 

domínios de conhecimento, como na ciência e tecnologia, no meio ambiente e mudança 

climática – inclusive na agricultura orgânica; e, na área de negócios, marketing e administração 

de empresas. Este desenvolvimento da coprodução em diferentes campos dificulta encontrar 

uma definição única para o construto coprodução, o que muitas vezes pode causar confusão. 

Além disso, há uma ampla gama de abordagens dentro dos diferentes domínios, demonstrando 

o seu potencial de desenvolvimento de pesquisas teóricas e empíricas. 

De modo a resumir e clarificar as diversas abordagens da coprodução nos diferentes 

domínios, foram elaborados 5 quadros-resumo com os principais autores. 

Quadro 7 - Domínios e abordagens em Coprodução na Administração Pública 

Domínio Abordagem  Autores/Ano 

Administração 

Pública 

Coprodução de serviços púbicos – 

participação cidadão e desenvolvimento do 

capital social 

OSTROM e OSTROM (1977) 

PARKS et al. (1980) 

OSTROM (1996) 

JOSHI e MOORE (2004) 

OSTROM e OSTROM (2004) 

JASANOFF (2004) 

PESTHOFF (2006) 

Coprodução de serviços públicos com o 

terceiro setor - o papel das organizações 

voluntárias e comunitárias na prestação de 

serviços públicos: cogovernança (arranjo no 

qual o terceiro setor participa do 

planejamento e da prestação de serviços 

públicos), cogestão (arranjo no qual as 

organizações do terceiro setor produzem 

serviços em colaboração com o estado). A 

coprodução é um esforço voluntário de 

cidadãos individuais. 

BRANDSEN e PESTOFF (2006, p. 

496) 

Coprodução de serviços públicos na era das 

mídias sociais: we-Gov e crowdsourcing 

LINDERS (2012) 

MOON (2017) 

DANESHVAR et al. (2018) 

FALCO e KLEINHANS (2018) 

Coprodução de serviços públicos 

sustentáveis - o dilema da cooperação 

sustentável como um desafio adicional para 

os esforços de participação do cidadão na 

coprodução. 

FRIELING et al. (2014) PESTOFF 

(2014) 

Coprodução de serviços públicos e inovação 

social  

AMANATIDOU (2014) 

SEHGAL et al. (2019) 

Coprodução de serviços públicos – 

condições, engajamento e motivações do 

cidadão para coproduzir. 

EIJK e STEEN (2014) 

FLEDDERUS (2015) 

FLEDDERUS et al. (2015) 

SANCINO (2015) 

STEEN (2015) 
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BOVAIRD et al. (2016) 

FLEDDERUS e HONINGH (2016) 

JO e NABATCHI (2016) 

KUDO e GRANIER (2016) 

SILVESTRE e CATARINO; DE 

ARAÚJO (2016) 

THIJSSEN e DOOREN (2016) 

MULAPHONG e WILLIAMS (2017) 

FILIPE et al. (2017) 

FURENES et al. (2017) 

GASCÓ-HERNÁNDEZ et al. (2017) 

NEEDHAM (2017) 

PACHECO et al. (2017) 

VOORBERG et al. (2017) 

VANLEENE et al. (2018) 

Coprodução de serviços públicos - revisão 

da literatura sobre a coprodução e os seus 

efeitos. 

VANLEENE et al. (2015) 

CHAEBO e MEDEIROS (2017) 

NABATCHI et al. (2017) 

Coprodução de serviços públicos – tipologia 

de coprodução. 

BRANDSEN e HONINGH (2016) 

Coprodução de serviços públicos – 

governança multinível e cogovernança. 

SICILIA et al. (2016) 

CHENG (2018) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Quadro 8 - Domínios e abordagens em Coprodução em Ciência e Tecnologia 

Domínio Abordagem  Autores/Ano 

Ciência e 

Tecnologia 

Coprodução na gestão da tecnologia - a ciência 

e a governança interagem não apenas entre si, 

mas com normas sociais, culturais e políticas, 

e, portanto, os governos devem reconsiderar as 

relações existentes entre os tomadores de 

decisão, especialistas e cidadãos. O contexto e 

a sua compreensão é importante. 

JASANOFF (2003, 2004) 

(EVANS et al., 2015) 

Coprodução em pesquisa - comunidades e o 

controle sobre o processo de pesquisa, 

oportunidades para aprender e refletir a partir 

de sua experiência. 

DUROSE et al. (2011) 

ROBARDS et al. (2018) 

Coprodução de conhecimento – transformação 

da ciência cada vez mais dependente da 

coprodução de conhecimento científico por 

meio de parcerias entre academia e sociedade. 

OZDEMIR et al. (2011) 

BEIER et al. (2017) 

Coprodução de conhecimento em estudos de 

doutorado transdisciplinar. 

ENENGEL et al. (2012) 

Coprodução da ciência e ética – como a ética e 

as relações entre os cientistas são afetados. 

PICKERSGILL (2012) 

Coprodução de conhecimento - produção de 

conhecimento compartilhado em uma escala de 

projeto ou programa “especialistas e usuários 

coproduzindo um corpo compartilhado de 

conhecimento utilizável”. 

MITCHELL et al. (2004)  

HAWKINS et al. (2017) 

Coprodução de conhecimento – discussão 

sobre a interface ciência-política e o 

realinhamento da comunidade científica para a 

pesquisa transdisciplinar. 

SWILLING (2014) 

 

Coprodução de sistemas de conhecimento-ação 

- que integra conceitos de coprodução de 

MUÑOZ-ERICKSON (2014) 



77 

 

conhecimento e ordem social com ferramentas 

de análise de redes sociais. 

Coprodução de conhecimento – Plataformas, 

Living-labs e outras estruturas de promoção da 

coprodução de conhecimento sustentável 

EVANS et al. (2015) 

NESTI (2017) 

Coprodução de conhecimento - 

desenvolvimento de soluções universais - as 

relações entre ciência e governança na escala 

de projeto e programa em contextos locais. 

VAN KERKHOFF; LEBEL (2015) 

ROSSI et al. (2017) 

Coprodução de conhecimento transdisciplinar 

– barreiras e sucessos da coprodução de 

pesquisa transdisciplinar 

MAUSER et al. (2013) 

POLK (2015) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Quadro 9 - Domínios e abordagens em Coprodução em Saúde e Bem-estar 

Domínio Abordagem Autores/Ano 

Saúde e Bem-

estar 

O cuidado centrado no paciente e a 

coprodução de serviços de saúde como 

pilares do sistema de saúde. Paciente como 

um coprestador de cuidados. 

PALUMBO; MANNA (2018) 

BAIM-LANCE et al. (2019)  

TURAKHIA; COMBS (2017) 

 A coprodução como processo de melhoria 

de qualidade em hospitais. 

VENNIK et al. (2016) 

 

 Coprodução de bem-estar e saúde – 

motivação e barreiras 

ALAKESON; BUNNIN; MILLER (2013) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

Quadro 10 - Domínios e abordagens em Coprodução em Negócios e Economia 

Domínio Abordagem  Autores/Ano 

Negócios e 

Economia 

Coprodução de negócios em serviços – 

comportamentos de coprodução de clientes e 

modelos de gestão de coprodução para 

empresas de serviços. 

BETTENCOURT et al. (2002) 

LIEN et al. (2017) 

Coprodução em marketing - participação do 

cliente na criação da oferta principal do 

fornecedor e acontece por meio da 

inventividade compartilhada, do codesign ou 

da produção compartilhada.  

VARGO et al. (2007) 

ANNALA et al. (2016) 

 

Coprodução de serviços - a coprodução e a 

inovação em serviços. 

CHEN et al. (2011) 

MEDA-CALVET e WADE (2016) 

Coprodução de serviços – a coprodução é 

moderadora do relacionamento entre empresa e 

clientes, melhorando a percepção do serviço 

pelos clientes. 

CHEUNG e TO (2011) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Quadro 11 - Domínios e abordagens em Coprodução em Ambiente e Mudanças Climáticas 

 

Domínio Abordagem  Autores/Ano 

Ambiente 

Mudanças 

Climáticas 

Coprodução transdisciplinar do conhecimento 

para o desenvolvimento da agricultura 

orgânica. 

AEBERHARD e RIST (2009) 

Coprodução de conhecimento – o processo de 

coprodução entre especialistas, burocratas e 

EDELENBOS et al. (2011) 

VOGEL et al. (2016) 
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partes interessadas em projetos de gestão de 

recursos hídricos 

Coprodução de conhecimento - como os 

diálogos político-científicos alcançaram a 

coprodução de conhecimento sobre a ação 

estratégica de governança ambiental. 

FRANTZESKAKI e KABISCH (2015) 

Coprodução de conhecimento e Capacidade 

coprodutiva - a adoção de uma perspectiva de 

capacidades coprodutivas para identificar quais 

intervenções podem possibilitar abordagens 

cientificamente informadas, mas localmente 

sensíveis, à governança ambiental. 

VAN KERKHOFF e LEBEL (2015) 

Coprodução de conhecimento e integração dos 

serviços ecossistêmicos na tomada de decisões 

para redução de desastres, mitigação, aumento 

de resiliência e incertezas associadas. 

REYERS et al. (2015) 

BRILEY et al. (2015) 

HIDALGO (2016) 

PUENTE-RODRÍGUEZ et al. (2016) 

SCOLOBIG e PELLING (2016) 

KIM et al. (2017) 

Coprodução de conhecimento – abordagens de 

pesquisa colaborativa em soluções para 

problemas climáticos 

LEMOS e MOREHOUSE (2005) 

POHL et al.(2010) 

MEADOW et al. (2015) 

LEIMONA et al. (2015) 

CAMPBELL et al. (2016) 

VAN DER HEL (2016) 

VLASOVA e VOLKOV (2016) 

BREMER e MEISCH (2017) 

HOWARTH e MONASTEROLO (2017) 

DJENONTIN e MEADOW (2018) 

MILLER e WYBORN (2018) 

HARVEY; COCHRANE; VAN EPP 

(2018) 

GILL et al. (2019) 

NORSTRÖM et al.(2020) 

Coprodução de conhecimento – 

sustentabilidade urbana e resiliência 

MUÑOZ-ERICKSON et al. (2017) 

RADEMACHER (2019) 

Coprodução do conhecimento - capacidades, 

mecanismos e dinâmicas de coprodução do 

conhecimento para orientar o desenho dos 

processos de coprodução.  

SCHUTTENBERG e GUTH (2015) 

Coprodução adaptativa – governança 

colaborativa e adaptação sustentável e 

transformadora através do aumento do 

envolvimento das partes interessadas. 

WAMSLER (2017) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Quadro 12 - Domínios e abordagens em Coprodução de Inovação 

Domínio Abordagem  Autores/Ano 

Inovação 

Coprodução de conhecimento e inovação - a 

coprodução e a inovação, a capacidade de 

absorção e a auto-eficácia. 

 

WU et al. (2015) 

Coprodução de inovação - como o usuário, o 

provedor/fornecedor e o tomador de decisão 

interagem no processo inovador. 

CARDOSO et al. (2016) 

KESTER et al. (2019) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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A coprodução de conhecimento tem sido um meio eficaz de produzir conhecimento 

utilizável em ciência por meio de um processo de colaboração entre cientistas e tomadores de 

decisão. O crescente corpo de pesquisas sobre coprodução de conhecimento sugere que a força 

desta abordagem é a conexão direta e a colaboração entre pesquisadores e profissionais (sejam 

decisores políticos ou gestores de recursos locais) (DJENONTIN; MEADOW, 2018).  

Trabalhos no domínio das ciências ambientais, como de Berkes (2007) destacam a 

importância do aprendizado e da governança adaptativa, compreendidos como processos 

iterativos e interativos de produção e compartilhamento de conhecimento, planejamento e ação. 

Para o autor, as instituições concebidas para a coprodução de conhecimento também produzem 

novos padrões de governança e redistribuição de poder: construção de capital social, confiança, 

objetivos comuns, acesso a recursos e capacidade de gerenciar conflitos (MILLER; WYBORN, 

2018).  

Nesse sentido, a coprodução abrange uma extensa família de termos correlacionados 

como por exemplo, em Mauser et al. (2013), no âmbito do programa Future Earth, onde os 

autores descrevem a cocriação da ciência ao longo de três fases de um processo de pesquisa 

transdisciplinar: a) o codesign da pesquisa; b) a coprodução da ciência; e c) a codisseminação 

(e co-avaliação) dos resultados (BREMER et al., 2019). Considerar o modo transdisciplinar de 

coprodução de conhecimento, implica que as estratégias de resolução de problemas devem 

basear-se numa interação próxima entre cientistas e atores envolvidos, superando uma 

interconexão unidimensional e linear entre ciência e sociedade, que não aborda conceitos de 

complexidade e pluralidade (AEBERHARD; RIST, 2009). No entanto, percebe-se na 

investigação sobre coprodução de conhecimento, que os pesquisadores se deparam com as 

complexidades e dificuldades envolvidas na pesquisa colaborativa, multipartidária e 

transdisciplinar (KIRCHHOFF; LEMOS; DESSAI, 2013), enfrentando na prática problemas 

de ambiguidade ou falta de estratégias de implementação (DJENONTIN; MEADOW, 2018; 

THOMPSON et al., 2017). Embora os princípios gerais da coprodução sejam bem 

compreendidos, os mecanismos para alcançar esses objetivos tem sido menos discutido 

(MEADOW et al., 2015), o que muitas vezes tem dificultado a implementação empírica 

(DJENONTIN; MEADOW, 2018). 

No campo da administração pública, Nabatchi et al. (2017, p. 4) propuseram que a 

coprodução deva ser entendida "como um conceito guarda-chuva que captura uma ampla 

variedade de atividades que podem ocorrer em qualquer fase do ciclo de serviço público e na 

qual atores estatais e atores leigos trabalham juntos para produzir benefícios". Para estes 

autores, a ideia de coprodução foi ampliada para abranger diferentes tipos de “co-atividades”, 
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tais como codesign e co-avaliação, a serem aplicadas a vários serviços, e de modo a envolver 

uma ampla gama de participantes (NESTI, 2018). 

Quadro 13 - Definições de Coprodução 

Coprodução de Definição Autores 

Serviços Públicos 

“Processos pelos quais os insumos, usados para fornecer um 

bem ou serviço, tem a contribuição de indivíduos que não 

estão na mesma organização”  

 

É a “prestação de serviços através de relacionamentos 

regulares de longo prazo entre prestadores de serviços 

profissionalizados e usuários de serviços ou outros membros 

da comunidade, onde todas as partes fazem contribuições 

substanciais de recursos”. 

 

É o processo de produção de serviços públicos a partir do 

ajustamento entre organizações formais, públicas e privadas, 

organizações não governamentais, grupos da comunidade e 

cidadãos que compartilham entre si responsabilidades e 

poder, ou pela constituição de uma rede que coproduz 

serviços públicos. 

(OSTROM, 1996, p. 

1073) 

 

 

 

 

(BOVAIRD, 2007, p. 

848) 

 

 

 

 

(NETO; SOUZA; 

SALM, 2014) 

Conhecimento 

É o processo de produzir ciência utilizável, ou acionável, por 

meio da colaboração entre cientistas e aqueles que usam a 

ciência para tomar decisões políticas e administrativas. É um 

processo interdependente entre ciência e política e que 

simultaneamente se produz conhecimento e gera ordem 

social, na perspectiva de redes 

 

É um processo inclusivo e iterativo para a criação de novas 

informações, onde as interações são facilitadas entre as partes 

interessadas para desenvolver uma compreensão integrada ou 

transformacional de um problema de sustentabilidade. 

 

A coprodução de conhecimento ocorre quando participantes 

ativos e iguais em um contexto transnacional cogeram (nova) 

substância e codesenvolvem relacionamentos para aplicar em 

seu contexto. 

 

É uma estratégia de governança. 

 

 

 

 

É um método de pesquisa, muitas vezes referida como 

pesquisa transdisciplinar ou pesquisa interativa. 

 

 

 

 

É um “processo iterativo e colaborativo que envolve diversos 

tipos de especialização, conhecimento e atores para produzir 

conhecimento e caminhos específicos ao contexto em direção 

a um futuro sustentável” 

(LEMOS; 

MOREHOUSE, 2005) 

 

 

 

 

 

(SCHUTTENBERG; 

GUTH, 2015) 

 

 

 

(FLOGERA, 2018) 

 

 

 

 

(ARMITAGE; LOË; 

PLUMMER, 2012; 

BREMER et al., 2019) 

 

 

(BREMER et al., 2019; 

KIRCHHOFF; 

LEMOS; DESSAI, 

2013; MAUSER et al., 

2013) 

 

 

 (NORSTRÖM et al., 

2020, p. 183) 

 

Serviços/Negócios 

É o processo de produção que engloba todos os formatos de 

cooperação entre o cliente e o provedor de serviços. 

 

É o processo de participação construtiva do cliente em projetos 

terceirizados com contribuições significativas (intensivas em 

(ETGAR, 2008) 

 

 

(AUH et al., 2007) 

(BENDAPUDI; 

LEONE, 2003) 
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conhecimento) e cooperativas para o processo de serviço, que 

levam à produção conjunta de resultados.  

 

É um processo de colaboração e compartilhamento entre 

indivíduos e organizações que fornece acesso a novos recursos, 

habilidades e conhecimentos para alcançar a inovação. 

 

 

(WU; LII; WANG, 

2015) 

(LOUREIRO; 

ROMERO; BILRO, 

2019) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Em função da complexidade e das múltiplas facetas da coprodução, alguns autores 

propuseram tipologias, associadas ao domínio de aplicação da coprodução. Brandsen e Honingh 

(2016), por exemplo, propuseram uma tipologia baseada em como a coprodução está ligada ao 

projeto do serviço, sem assumir o que deve ou não alcançar. Linders (2012) discute a 

coprodução cidadã como uma opção política diante de déficits orçamentários persistentes e o 

advento de novos canais para colaboração em massa e propõe uma tipologia unificada para 

apoiar a análise sistemática baseada nas categorias abrangentes de "Citizen Sourcing", 

"Government as a Platform" e "Do-It-Yourself Government”. 

Osborne e Strokosch (2013) tipificam a coprodução de serviços públicos a partir de 

três abordagens: a) a abordagem "dominante do produto", que visa promover o empoderamento 

do usuário na implementação de políticas, mantendo o papel do "servidor público profissional" 

separado do usuário que é "adicionado" quando considerado apropriado; b) a abordagem de 

gerenciamento de serviços para a coprodução, ou o modo estratégico de coprodução, que visa 

envolver os usuários em todos os níveis de design, implementação e entrega de um serviço 

público específico, integrando assim o usuário no processo; e c) a abordagem de sistemas 

integrados de serviços, que visa compreender a experiência vivida pelos usuários à medida que 

eles utilizam toda a gama de serviços públicos disponíveis para eles, e como esses serviços e 

atores interagem para melhorar ou inovar a prestação de serviços. 

Dada a complexidade do fenômeno de coprodução, Bremer e Meish (2017) definem a 

coprodução como um fenômeno multifacetado que combina lentes complementares que 

permitem a aprendizagem social; a capacitação de partes interessadas marginalizadas para 

construção de capacidade adaptativa dentro das instituições e gerenciamento colaborativo de 

serviços públicos. Pode ser descrito como um prisma - complexo local de encontro onde várias 

tradições e práticas acadêmicas diferentes convergem, se sobrepõem e se influenciam 

mutuamente (BREMER; MEISCH, 2017).  

 

 

 



82 

 

 

Figura 7 - Prisma da Coprodução 

 

 

Fonte: Bremer e Meisch (2017) 

 

Cabe destacar ainda a importância da governança nos trabalhos sobre coprodução. O 

trabalho seminal de Elinor Ostrom sobre o bem comum trouxe importantes aspectos sobre a 

governança para a coprodução no sentido de compreender a estrutura e a função de sistemas 

complexos de governança. Os primeiros trabalhos sobre a coprodução de bens públicos em 

sistemas urbanos, traça o pensamento em evolução de Ostrom sobre o papel crítico das 

instituições e pesquisas recentes continuam a investigar sobre o desenvolvimento de uma 

estrutura para a análise de sistemas socioecológicos. Outros autores trazem a questão da 

governança como ponto fundamental para a coprodução. Por exemplo, Van Kerkhoff e Lebbel 

(2015) propuseram o conceito de capacidades coprodutivas (conexão dinâmica) como uma 

lente útil para examinar as relações entre ciência e governança, onde a capacidade coprodutiva 

combina os recursos científicos e a capacidade de governança em vários níveis, 

operacionalizando as relações entre instituições científicas e públicas, privadas e da sociedade 

civil e atores para efetuar mudanças sociais cientificamente informadas. Wyborn (2015) propôs 

um framework conceitual alternativo de "governança coprodutiva", que articula o contexto, 

conhecimento, processo e visão de governança, e explorou essas ideias através de dois casos 

destacando as maneiras pelas quais os diferentes contextos desses casos produziram 
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enquadramentos e respostas muito diferentes para as mesmas proposições de ciência e 

governança. Para a autora, a governança coprodutiva vai além dos debates de que as instituições 

podem ser racionalmente elaboradas ou precisam emergir do contexto para reposicionar a 

governança adaptativa em um espaço mais crítico e contextualizado. 

Molen (2018) aprofunda o conhecimento teórico e empírico sobre a governança para 

a coprodução, examinando os papéis que o conhecimento pode desempenhar na governança e 

as interações de governança do conhecimento. Para tanto, o autor conceitua várias capacidades 

de governança, como a capacidade reguladora, adaptativa e integradora, em termos da 

coprodução de conhecimentos, valores e ordem social. Para o autor, o aspecto das interações 

de governança do conhecimento, no sentido em que o conhecimento pode ser entendido como 

um elemento intrínseco da governança, tem recebido relativamente pouca atenção na literatura 

(MOLEN, 2018). O modo de governança é essencial para lidar com desafios complexos. E a 

complexidade está fortemente relacionada com a coprodução e com a abordagem evolucionária 

no desenvolvimento econômico e a visão ecossistêmica da inovação. Nesse sentido, o 

pensamento da complexidade oferece diversos conceitos, tais como emergência, adaptação, 

auto-organização, redes e interdependência, que são aplicáveis à pesquisa socioeconômica 

(RINKINEN, 2016), e fundamentais para o enfrentamento de desafios sociais complexos. 

3.5.1  O processo de coprodução 

A coprodução de conhecimento é um “processo iterativo e colaborativo que envolve 

diversos tipos de especialização, conhecimento e atores para produzir conhecimento e caminhos 

específicos ao contexto em direção a um futuro sustentável” (NORSTRÖM et al., 2020, p. 183). 

Conforme descrito por Norström et al. (2020) existem duas grandes abordagens para a 

coprodução de conhecimento, a primeira denominada "normativa", considera a coprodução 

como uma colaboração deliberada entre diferentes pessoas para atingir objetivos comuns e, 

portanto, é mais pragmática. A segunda, denominada "descritiva", considera todo o 

conhecimento como sendo continuamente modelado e coproduzido pela ordem social atual. 

Essa abordagem tem o olhar sobre como a ciência e a sociedade se moldam constantemente de 

maneiras esperadas (NORSTRÖM et al., 2020). 

A revisão de literatura sobre a coprodução do conhecimento revelou a sua proximidade 

com a literatura sobre pesquisa transdisciplinar, uma vez que na pesquisa transdisciplinar o 

conhecimento é utilizado em um processo interativo e iterativo complexo, no qual diferentes 

formas de conhecimento emergem, circulam e são aplicadas na ciência e na prática (HARVEY; 
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COCHRANE; VAN EPP, 2018; HOFFMANN; THOMPSON; POHL, 2019; POHL et al., 

2010; POLK, 2015). 

Muitos processos de coprodução são descritos como iterativos porque não existe uma 

abordagem única para a implantação de ações de coprodução de sucesso (BRIX; 

KROGSTRUP; MORTENSEN, 2020; FROESE; MEVISSEN, 2020). O uso do termo 

colaborativo é porque o ato de engajamento entre domínios e disciplinas é tão importante 

quanto a produção de conhecimento. Comparada aos processos disciplinares de pesquisa, a 

coprodução do conhecimento se estende de um estágio colaborativo de estruturação de 

problemas e construção de confiança, através da geração do conhecimento, até uma fase de 

exploração dos impactos práticos do processo (HARVEY; COCHRANE; VAN EPP, 2018). 

Harvey et al. (2018) enfatizam que os processos de coprodução produzem mais do que apenas 

conhecimento; eles desenvolvem capacidade, constroem redes, fomentam capital social e 

implementam ações que contribuem para a sustentabilidade 

Neste sentido, Pohl et al. (2010) apresentam duas maneiras de conceituar os meios pelos 

quais a produção interativa de conhecimento ocorre. A primeira, por meio de um novo tipo de 

organização emergente, chamada “organização de fronteira”. As organizações de fronteira 

“existem na fronteira dos dois mundos sociais relativamente diferentes da política e da ciência”, 

e “envolvem a participação de atores de ambos os lados da fronteira, bem como de profissionais 

que desempenhar um papel mediador” (GUSTON, 2001, p. 400–401).  

Examinando as duas abordagens do processo de coprodução propostas por Pohl et al. 

(2010), a primeira utiliza intermediários ou “brokers” para mediar além das fronteiras das 

organizações, e a segunda utilizando a interação direta entre atores em um espaço permeável e 

sobreposto que eles denominaram de ágora. 

Com base no trabalho de Pohl et al. (2010), Harvey et al. (2018) apresentam uma tabela 

comparativa dos processos. 

Tabela 1 – Processos de coprodução “intermediada” e “ágora” 

COPRODUÇÃO INTERMEDIADA COPRODUÇÃO ÁGORA 

As “organizações intermediárias” ajudam a 

estabilizar as interações entre atores científicos 

e não-científicos (POHL et al., 2010). 

Empreendimento colaborativo de atores acadêmicos e 

não acadêmicos, onde estas comunidades “confrontam 

as visões de mundo um do outro em um espaço 

intelectual e social propositadamente aberto” (POHL 

et al., 2010 p.276) 

Projeto, convocação e facilitação por terceiros 

com mandato para ajudar a estabelecer 

objetivos acordados e gerar entendimento 

compartilhado. 

A coprodução ocorre quando as interações entre os 

atores minimizam as diferenças em suas origens 

culturais e enfatizam a natureza coletiva do destino 

(SCHUTTEMBERG e GUTH, 2015). 
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Fonte: Traduzido de HOFFMAN et al. (2019) 

Harvey et al. (2018) identificaram  que existem diferentes processos, produtos e 

resultados ao longo do espectro da coprodução. O estudo de Harvey et al. (2018) explorou as 

maneiras pelas quais pesquisadores de clima e desenvolvimento estão abordando a coprodução 

de conhecimento e como estão atingindo o potencial declarado para a coprodução de 

conhecimento. Usando uma análise de casos múltiplos de seis exemplos de coprodução bem-

sucedida, Harvey e seus colegas descrevem um espectro de abordagens e resultados de 

coprodução, examinando os fatores e desafios da coprodução na prática (figura 8). A figura 8 

ajuda a compreender os  objetivos do processo de coprodução e os coprodutores a determinar 

qual modalidade e processo mais apropriado para seus respectivos recursos, cronogramas e 

objetivos (HARVEY; COCHRANE; VAN EPP, 2018). Os estudos de Harvey et al. (2018) 

evidenciam que casos de coprodução “bem-sucedida” revelam uma forte ênfase em processos 

mais limitados (em escopo e tempo) e orientados para a produção, centrados na criação de 

“conhecimento utilizável”. 

Figura 8 – Heurística para refletir sobre os processos e resultados de coprodução de conhecimento 

 

Fonte: Traduzido de HARVEY et al. (2018). 

Existe um desafio significativo em iniciativas de coprodução, uma vez que a prática da 

coprodução está se tornando cada vez mais proeminente e há grandes expectativas sobre seu 

potencial para ampliar a base de poder dos sistemas de conhecimento-ação. Apesar desse 

crescimento e visão sobre a importância, a prática da coprodução, em muitos casos, é ainda 

restringida pelas realidades da pesquisa e da governança (MONTANA, 2019). 
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3.6 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

As dinâmicas dos tipos de interação entre atores e seus comportamentos, descritas na 

literatura, permitem fazer uma distinção e definição dos tipos de ligação e graus de interação 

entre os atores ecossistêmicos. Cada tipo - Coexistência, Colaboração, Cooperação, Cocriação 

e Coprodução, foram apresentados conforme diversas abordagens, procurando-se identificar 

como as decisões e ações ocorrem em cada tipo de modo a responder a um problema complexo 

e gerar inovação em ecossistemas de inovação. A revisão da literatura mostrou que a escala de 

grau de interações de atores é dinâmica e não linear. Isso significa que um determinado ator 

pode apresentar diferentes modos de interação conforme seus objetivos (resultados desejados) 

e contexto, sendo que a complexidade das relações e dos sistemas de governança é maior na 

coprodução. 

Também se buscou identificar os mecanismos e elementos promotores do processo de 

colaboração, cocriação e coprodução, em especial, nos ecossistemas de inovação. Apesar da 

literatura não focar em ecossistemas de inovação, muitos trabalhos procuraram explicar, 

analisar e identificar como e porque as interações ocorrem. Quais as motivações, atrativos e 

barreiras para interagir, seja na busca de valor, no aumento de competitividade, no alcance a 

novos mercados e novas tecnologias, e na inovação. Existe uma extensa literatura que investiga 

estes aspectos. Em especial no processo de coprodução, há uma grande quantidade de pesquisas 

relacionadas à motivação para coproduzir, sendo a maioria no domínio da administração 

pública visando a coprodução de serviços públicos. Um dos elementos fundamentais no 

estabelecimento das interações, seja entre indivíduos ou entre organizações, que perpassa todas 

as tipologias de interação anteriormente descritas é a confiança. A confiança é um conceito vital 

definido de diversas maneiras por pesquisadores das disciplinas. Uma tipologia de tipos de 

confiança facilitaria a comparação e a comunicação dos resultados das relações e interações 

(MCKNIGHT; CHERVANY, 2014). Enquanto psicólogos veem a confiança como um traço 

pessoal, os sociólogos a veem como uma estrutura social, e os economistas a veem como um 

mecanismo de escolha econômica. Teóricos como Lewicki e Bunker (1995) afirmam que a 

confiança é sistematicamente criada ou desenvolvida. 

Na identificação e caracterização dos elementos e relações que podem potencializar os 

processos de coprodução, a revisão da literatura evidenciou os aspectos relacionados à 

necessidade de inclusão e iteração, o que impacta no modo de governança. Quanto à 

governança, há um extenso trabalho nos diversos domínios, que trazem conceitos de 
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governança multinível, governança colaborativa1, governança adaptativa e governança 

coprodutiva. Outro aspecto que pode ser destacado é a abordagem inter e transdisciplinar da 

coprodução, o que exige dos atores envolvidos estratégias de resolução de problemas baseada 

em interações próximas, plurais e multidimensionais. 

Considerando a diversidade de definições, abordagens e conceitos dos diferentes tipos 

de interação, para fins desta tese, se buscou caracterizar as interações conforme o quadro 14 a 

seguir. 

 

1 A governança colaborativa (GC) é uma abordagem de tomada de decisão e gerenciamento pela qual as partes 

interessadas em vários níveis ou escalas “se engajam em tomada de decisão orientada por consenso” (ANSELL; GASH, 2007) 
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Quadro 14 - Caracterização dos tipos de interação entre atores em ecossistemas de inovação. 

 

 Coexistência Cooperação      Colaboração Cocriação Coprodução 

Definição 

Convivência entre dois 

ou mais atores de 

inovação no mesmo 

ambiente de 

concorrência. 

Participação de atores de 

inovação em ações 

coletivas onde cada ator 

contribui com parte da 

solução em arranjos 

formais e/ou não 

formais, para alcançar 

vantagens competitivas.  

Processo no qual 

atores interagem 

por meio de 

negociações 

formais e 

informais, criando 

regras e estruturas 

que regem seus 

relacionamentos e 

formas de agir ou 

decidir.  

Processo de criação 

conjunta de valor pela 

empresa e sua rede de 

atores, onde as 

inovações são os 

resultados de 

comportamentos e 

interações entre 

indivíduos e 

organizações 

Processo multifacetado, 

inclusivo e iterativo 

voltado a resolução de 

problemas complexos que 

resulta em novos recursos, 

habilidades e 

conhecimentos para 

alcançar a inovação. 

Grau de 

interação 

entre os 

atores 

Fraco 

Atores comportam-se 

como concorrentes, 

geralmente buscam a 

menor interação 

possível. 

Médio 

Atores buscam 

interações mutuamente 

benéficas. Em alguns 

casos cooperam e 

competem ao mesmo 

tempo - coopetição 

Médio 

Atores buscam 

interações 

mutuamente 

benéficas. Atuam 

na resolução de 

problemas comuns 

com tarefas 

comuns. Envolve 

normas 

compartilhadas. 

Alto 

Atores buscam 

interações mutuamente 

benéficas. O tipo de 

serviço determina o 

nível de interação - 

quanto maior o nível de 

interação entre empresa 

e consumidores, maior 

é a extensão da 

cocriação. 

Muito alto 

Produção conjunta de 

resultados passíveis de 

coautoria entre os atores. 

Canal de 

interação 

Não formal 

Interagem em rivalidade 

Formal e não formal 

Envolve normas 

compartilhadas e um 

ator líder. 

Formal e não 

formal 
Formal e não formal Formal e não formal 

Liderança 

 

- 

 

Liderança de um ator, 

geralmente por projeto 

Liderança 

colaborativa 
Liderança colaborativa 

 

Liderança compartilhada e 

multinível 

      

 Coexistência Cooperação      Colaboração Cocriação Coprodução 

Grau de 

confiança 
Muito fraco 

Fraco. Ligações fracas 

entre os atores. 
Médio. 

Médio. 

Interfere no sucesso da 

interação. 

Alto 

Interfere no sucesso da 

interação. 
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 continua 

Interfere no sucesso da 

interação. 

Interfere no 

sucesso da 

interação 

  

Governança 
 

- 

Definida por acordos 

formais e não formais 

Definida por 

acordos formais e 

não formais 

Colaborativa 

Definida por acordos 

formais e não formais 

Adaptativa/Coprodutiva 

articula o contexto, 

conhecimento, processo e 

visão de governança 

Abordagem 

de produção 

de 

conhecimento 

Disciplinar 
De Disciplinar a 

Multidisciplinar2 

 De 

Multidisciplinar a 

Transdisciplinar 

De Interdisciplinar3 a 

Transdisciplinar 
Transdisciplinar4 

Processo de 

troca de 

conhecimento  

Incipiente (desatrelados 

das cadeias de valor dos 

atores)  

Compartilhamento 

(mediado) de 

conhecimento explícito. 

Cada partícipe 

desenvolve sua parte do 

projeto e patrocinador 

lidera a visão do todo. 

Compartilhamento 

(mediado) de 

conhecimento 

explícito e tácito. 

Desenvolvimento 

de objetivos 

comuns 

compartilhados 

para atendimento 

pleno do 

patrocinador. 

Compartilhamento 

direto de conhecimento 

explícito e tácito.  

Desenvolvimento de 

objetivos comuns e 

compartilhados para 

além das demandas do 

patrocinador (ainda que 

esse seja detentor da 

propriedade industrial). 

 

Compartilhamento direto 

de conhecimento explícito 

e tácito. Desenvolvimento 

de visão, cadeias de valor 

e objetivos comuns e 

compartilhados.  

Nível de 

coprodução da 

inovação 

Inexistente - 

Inovação 

dependente da 

capacidade de 

cada ator - 

individual 

Baixo  

Inovação 

promovida por um 

patrocinador. 

Baixo a médio 

Inovação 

promovida pela 

interação direta 

entre os atores 

produtores. 

Médio – alto 

Inovação cocriada na 

relação direta entre os 

atores produtores. 

Alto – Muito alto  

Inovação coproduzida - os  

resultados são de propriedade dos atores 

coprodutores. 

(Inovação como um bem comum). 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

2 É conhecimento que resulta da soma linear de uma ou mais unidades disciplinares de conhecimento relevantes em um problema específico (GILBERT, 1998).  
3 É conhecimento cujo significado é criado pela integração de conceitos e ideias de diferentes disciplinas (SHIN, 1986). 
4 É conhecimento resultante da coprodução de múltiplos atores, que ultrapassam os muros da academia, nos setores público e privado (FRODEMAN, 2013). 
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4       PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo apresenta como a pesquisa foi realizada quanto aos procedimentos e 

etapas a serem executadas. Inicialmente identificando os principais conceitos quanto à natureza 

e tipo de pesquisa, seguido da metodologia condutora a ser empregada em todo o processo. 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

Nas ciências sociais é adotada uma posição ontológica construtivista, construída sobre 

a doutrina da mudança e da impermanência, e que entende a realidade como um processo de 

fluxo permanente e em constante mutação. A abordagem construtivista aceita que a realidade 

pode ser percebida de múltiplas maneiras, considera a subjetividade e as opiniões humanas de 

suma importância, entendendo que sem elas só obtemos uma visão parcial e, portanto, 

incompleta da realidade (CHOWDHURY, 2019).  

A posição epistemológica nesta tese, é interpretativista. É preciso se envolver na 

construção de significado, interagindo com os participantes para compreender como eles 

constroem suas visões de mundo. 

 

Para entender os pontos de vista alternativos, importa que o teórico esteja 

plenamente consciente das premissas sobre as quais se apoia sua própria 

perspectiva. Esta avaliação envolve uma jornada intelectual, que o leva para fora 

do campo de seu domínio familiar [...]. Somente então ele poderá olhar para trás e 

avaliar, em toda a extensão, a natureza precisa de seu ponto de partida (Burrel1; 

Morgan, 1979, p. ix). 

 

Na visão de Morgan (2005, p. 61), o paradigma interpretativista reflete a ideia de que 

“a sociedade é entendida a partir do ponto de vista do participante em ação, em vez do 

observador”. Nesse sentido, a abordagem do interpretativismo de Morgan busca: “entender os 

processos pelos quais as múltiplas realidades compartilhadas surgem, se sustentam e se 

modificam” (MORGAN, 2005, p. 61). Esta pesquisa busca analisar ecossistemas de inovação 

e seus atores, cujas características são de sistemas complexos e multifacetados, com diversas 

visões, onde a abordagem interpretativista é a que melhor se adequa. 
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Quadro 15 - Abordagem filosófica da tese 

 

Fonte: Adaptado de CHOWDHURY (2019) 

 

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, pois tem como objetivo gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos (GIL, 2008). 

A abordagem do problema, sugere a adoção de pesquisa qualitativa e envolve a obtenção de 

dados descritivos sobre processos interativos com contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, na busca pela compreensão dos fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos; bem 

como a coleta de informações para avaliação das variáveis do framework a ser proposto (figura 

9).  

Em relação aos objetivos, esta tese se classifica como descritiva e exploratória. 

Descritiva porque, segundo Godoy (1995, p. 62) “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural 

como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental”, que significa o 

estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nesse sentido, o pesquisador 

descreve como determinado fenômeno se manifesta nas atividades, procedimentos e interações 

diárias, buscando compreender o comportamento humano dentro do contexto no qual os 

indivíduos estão inseridos. Exploratória porque tem o objetivo de proporcionar uma visão geral 

sobre determinado fato, especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 

difícil formular hipóteses precisas a respeito dele. Para tanto, é necessário levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2008). 
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Figura 9 – Classificação da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Em relação ao método, esta tese será desenvolvida utilizando uma adaptação do 

Design Science Research como metodologia de pesquisa para a concepção de um framework 

conceitual que emerge a partir das teorias de ecossistemas de inovação e de coprodução, de 

modo a identificar as lacunas existentes e formar um arcabouço teórico-prático. O método de 

pesquisa é “uma perspectiva ou premissa sobre como o conhecimento é construído” (DRESCH; 

LACERDA; JÚNIOR, 2015, p. 17).  

O Design Science Research (DSR) tem por base a ideia de “projetar e produzir 

sistemas que ainda não existem e modificar situações existentes para alcançar melhores 

resultados com foco na solução de problemas” (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015, p. 15). 

O principal produto de pesquisa do DSR é um projeto genérico que se justifica quando validado 

de modo pragmático, ou quando sua implementação produz resultados desejados. O resultado 

esperado da tese é a proposição de um framework conceitual do potencial de coprodução de 

inovação. Um framework é “um construto fundamental que define pressupostos, conceitos, 

valores e práticas, e que inclui orientações para sua implementação” (TOMHAVE, 2005, p. 9).  

O DSR é uma estratégia de pesquisa, voltada para o conhecimento que pode ser 

utilizado de forma instrumental para projetar e implementar ações, processos ou sistemas para 

alcançar os resultados desejados na prática (AKEN; CHANDRASEKARAN; HALMAN, 

2016). Para estes autores, os principais produtos de pesquisa da DSR são projetos genéricos 

inovadores bem testados, bem compreendidos e bem documentados, que lidam com problemas 
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ou oportunidades de campo autênticos. Nesse sentido, o DSR “postula que tais projetos 

genéricos têm relevância prática significativa” (AKEN; CHANDRASEKARAN; HALMAN, 

2016, p. 1). 

Dentre as ideias centrais sobre o Design Science Research, destaca-se a preocupação 

com a relevância das pesquisas na área de gestão e nas organizações em geral, a criação de 

novos artefatos organizacionais para resolver classes de problemas reais, e o caráter prescritivo 

da pesquisa (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015), pois a missão de uma ciência do design 

é uma busca pela melhoria da condição humana, desenvolvendo conhecimento para resolver 

situações problemáticas na realidade (DENYER; TRANFIELD; AKEN, 2008). 

4.2 A ESCOLHA POR UM FRAMEWORK CONCEITUAL 

Chowdhurry (2019) explica que um framework é uma ferramenta (muitas vezes visual) 

que ajuda a localizar e estruturar logicamente os principais conceitos de um estudo e mostrar 

como eles se relacionam entre si. É uma síntese lógica (ou arranjo) de múltiplas teorias cuja 

congruência é coerente na explicação de fenômenos ou "realidade", que é o objeto de 

investigação em uma pesquisa particular. Assim, pode-se afirmar que “um framework é um 

‘sistema’ de conceitos e uma combinação particular de teorias que se combinam para fornecer 

uma ferramenta que explica a realidade” (CHOWDHURY, 2019, p. 102). 

Um framework também fornece uma linguagem metateórica com a qual se pode 

raciocinar sobre essas variáveis e relações. Essa linguagem também ajuda a distinguir e discutir 

diferentes teorias que focam em diferentes partes do framework e sugere suposições mais 

específicas que ajudam a analisar as variáveis, suas relações e o sistema como um todo com 

mais precisão. Assim, um framework pode ser compatível com diferentes teorias, que acentuam 

diferentes partes da estrutura e sugerem diferentes interpretações. Já os modelos envolvem 

suposições muito específicas sobre alguns dos elementos de uma teoria e são usados para 

derivar previsões ou explicações precisas para essas variáveis. Modelos diferentes podem ser 

derivados da mesma teoria e implementados dentro de um mesmo framework (GRÄBNER, 

2016, p. 131). 

4.2.1 Tendências Ontológicas e Epistemológicas 

Todo framework implica em formalismo, que por sua vez sugere uma certa abordagem. 

Nesse sentido, é importante distinguir a sua tendência ontológica e epistemológica, pois isso 

reflete nos resultados e interpretação da pesquisa.  
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Gräbner (2016) faz uma distinção das tendências ontológicas e epistemológicas 

distinguindo três casos ideais: tendências sistêmicas, individualistas ou holísticas, afirmando 

que cada formalismo sugere uma abordagem, resumida no quadro 16. 

Quadro 16 - Tendências Ontológicas e Epistemológicas 

Tendência  Características Distinção ontológica e epistemológica  

Sistêmicas 

O sistema é considerado uma composição de 

diferentes subsistemas que possuem 

propriedades redutíveis e não redutíveis. 

O comportamento individual molda e é 

influenciado por seu ambiente: os efeitos 

descendentes e ascendentes desempenham um 

papel. 

Para a ontologia sistemista, existem 

diferentes níveis ontológicos dentro do 

sistema sob investigação e todos eles 

contêm mecanismos e propriedades 

relevantes. 

Da mesma forma, de acordo com a 

epistemologia sistêmica, é preciso estudar 

todos os níveis de um sistema e as relações 

correspondentes, a fim de entender 

completamente o sistema, tanto como um 

todo quanto em suas diferentes partes5. 

Individualistas 

Quando o modelo ou framework se concentra 

na agência6 individual para explicar os 

fenômenos presentes em vários níveis do 

sistema sob investigação. 

Todas as informações relevantes sobre o 

sistema podem ser obtidas pelo estudo 

exclusivo do nível individual. 

Enquanto a ontologia sugere a ausência de 

algo como um 'todo social', a 

epistemologia não nega esse todo social, 

mas nega a possibilidade de aprender algo 

sobre um sistema considerando esse “todo 

social” diretamente. 

Holísticas 

Significa que um modelo ou framework se 

concentra no relacionamento entre as variáveis 

macro, já que se supõe que o todo social 

transcende seus membros individuais. 

O que acontece no sistema é a consequência de 

propriedades emergentes do sistema que não 

podem ser explicadas no nível individual. 

A epistemologia não questiona a agência 

individual, mas argumenta que as ações 

individuais são determinadas apenas por 

macro-variáveis. Estudar as macro-

variáveis já conta tudo sobre o primeiro. A 

ontologia nega a existência de agência 

individual.  

 

Fonte: Adaptado de GRÄBNER (2016) 

Para Gräbner (2016), o sistemismo pode ser considerado o "ouro no meio" entre o 

individualismo e o holismo. Bunge (2000, 2004b) explica que sistemismo significa entender 

tudo como um sistema ou como parte de um. As partes de um sistema estão relacionadas de 

uma maneira particular, dando origem a propriedades emergentes em níveis ontológicos mais 

altos. 

Esta tese, se utilizou das tendências ontológicas e epistemológicas sistemistas. O 

sistemismo é uma visão de mundo que pode ser utilizada como base nos estudos empíricos de 

qualquer sistema, inclusive sistemas complexos e dinâmicos como os ecossistemas de inovação. 

 

5 BUNGE (2004) 
6 Teoria da agência - as lentes oferecidas pela teoria da agência geralmente dependem do problema do 

agente principal (pesquisa do agente principal) ou dos mecanismos de governança (pesquisa positivista). Em 

essência, a teoria da agência deriva de uma visão econômica do compartilhamento de riscos (EISENHARDT, 

1989), que ocorre entre duas partes, diretores e agentes, mas cada uma das duas partes pode possuir abordagens 

diferentes para resolver o problema (JENSEN e MECKLING, 1976). 
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O sistemismo “...não é uma teoria para substituir outras teorias, mas uma estratégia para 

desenhar projetos de pesquisa cujo intuito é descobrir algumas características de sistemas de 

um tipo particular ...” (BUNGE, 2004b, p. 191).  

4.2.2  Definição de Framework Conceitual 

Um framework conceitual não é apenas uma coleção de conceitos, mas uma construção 

na qual cada conceito desempenha um papel integral (JABAREEN, 2009). Na definição de 

Miles e Huberman (1994, p. 18) um framework conceitual “estabelece os principais fatores, 

construtos ou variáveis e pressupõe relações entre eles”. Dentre as principais características de 

frameworks conceituais apresentada por Jabareen (2009), destaca-se a abordagem interpretativa 

da realidade social, não um cenário causal/analítico; a natureza indeterminista que, portanto, 

não permite prever um único resultado; podem ser desenvolvidos e construídos através de um 

processo de análise qualitativa; gera teorias ou estruturas conceituais de corpos 

multidisciplinares de conhecimento por meio de metassíntese7. Jabareen (2009, p.51) sugere, 

para desencorajar o uso inadequado do termo framework conceitual, basear os frameworks 

conceituais não em variáveis ou fatores, mas apenas em conceitos. 

4.3  ETAPAS DA PESQUISA  

A pesquisa é qualitativa e de natureza aplicada, com enfoque exploratório e descritivo 

dividida em três grandes fases, adaptando-se a metodologia DSR que oferece algumas 

prescrições e permite criar artefatos que incorporam essas prescrições (MARCH; SMITH, 

1995). 

Para Piirainen (2016)  a conexão entre relevância e rigor, o contexto do design, o 

ambiente (contexto), e a base de conhecimento científico pode ser ilustrada em três ciclos de 

atividades interrelacionados: o ciclo de relevância (a) que liga o ambiente com o design, 

definindo o espaço do problema e informando os requisitos e restrições associados e, 

posteriormente, no processo de instanciação do artefato e disseminação dos resultados. O ciclo 

central do design (b) que compreende o processo de projeto interno do DSR, onde o espaço do 

problema e a interface do espaço de solução e um artefato são sintetizados e avaliados até que 

 

7 A metassíntese é de natureza hermenêutica e comparativa, onde o pesquisador busca expandir sua 

interpretação (SANDELOWSKI, 1993) além dos estudos qualitativos existentes da mesma disciplina 

(PATERSON et al., 2009). Além disso, enquanto a análise conceitual visa produzir conceitos, a metassíntese 

produz metáforas, ideias, conceitos e muito mais. Geralmente, a metassíntese seleciona inicialmente estudos e, em 

seguida, identifica metáforas, ideias, conceitos e relações chave em cada um (JABAREEN, 2009). 
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satisfaçam os critérios definidos para o projeto; e o ciclo de rigor (c) que liga a DSR e a base 

de conhecimento científico, informando o espaço da solução e retrocedendo ao conhecimento 

baseado na avaliação. Estas estruturas integram as perspectivas de "prática de design", 

"exploração de design" e "estudos de design". 

Para este estudo, no entanto, a identificação do gap/ problema se origina da literatura, 

e da complexidade identificada na meta-síntese. Assim, se optou por inverter os ciclos 

propostos por Piirainen (2016), mantendo a interrelação das atividades, porém considerando o 

ciclo de rigor (a) inicialmente, que leva ao ciclo central do design (b) até o ciclo da relevância 

(c) onde é avaliado por especialistas com experiência na temática (figura 10). Dessa forma, a 

aplicação do método percorreu os três ciclos preconizados por Piirainen (2016), permitindo o 

desenvolvimento de um artefato (framework conceitual) e ainda considerando os dois processos 

-  construir e avaliar – preconizados por March e Smith (1995). Para March e Smith (1995, 

p.78), os artefatos são construções, modelos, métodos e instanciações, construídos para resolver 

problemas até então não resolvidos.  

Hevner et al. (2004) explicam que, enquanto o paradigma da ciência comportamental 

busca desenvolver e verificar teorias que explicam ou predizem o comportamento humano ou 

organizacional, o paradigma da ciência do design busca estender os limites das capacidades 

humanas e organizacionais, criando artefatos novos e inovadores. Para tanto é necessário um 

framework conceitual conciso e diretrizes claras para compreender, executar e avaliar a 

pesquisa. No paradigma da ciência do design, o conhecimento e a compreensão de um domínio 

de problema e sua solução são alcançados na construção e aplicação do artefato projetado 

(HEVNER et al., 2004). 
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Figura 10 - Framework do DSR e os três ciclos (adaptados) 

 

 

Fonte: Adaptado de March e Smith (1995) e Piirainen (2016) 

 

A identificação do potencial de coprodução em um ecossistema de inovação é um 

problema complexo e ligado a vários domínios de conhecimento pertencentes à diferentes 

disciplinas, e, portanto, deve ser tratado a partir de uma abordagem interdisciplinar. 

Enquanto a ciência natural se preocupa em explicar como e por que as coisas são, a 

ciência do design preocupa-se em "propor artefatos para atingir objetivos" (MARCH; SMITH, 

1995). Em vez de produzir conhecimento teórico geral, os cientistas do design produzem e 

aplicam o conhecimento de tarefas ou situações para criar artefatos eficazes, embora encontre 

dificuldades significativas no resultado da ciência do design pelo fato de que o desempenho do 

artefato está relacionado ao ambiente em que opera (MARCH; SMITH, 1995). 

4.4  Desenvolvimento do Framework Conceitual 

As fases de desenvolvimento do Framework Conceitual estão conectadas aos três ciclos 

propostos por Piirainen (2016), adaptados conforme a figura 10. Para tanto, o ciclo de rigor (a) 

é compreendido pela fase 1 – etapas 1 e 2; o ciclo de design (b) é compreendido pela fase 1 -

etapas 3 e 4 ; e o ciclo de relevância (c), pela fase 2 – etapa 5 e fase 3 – etapas 6 e 7, conforme 

figura 11. 
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Figura 11 - Fases e etapas de desenvolvimento do framework conforme o método DSR 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

A seguir, é detalhada cada fase e etapa. 

Fase 1 –Levantamento e análise da bibliografia 

Etapa 1 – Análise dos construtos a partir de revisões bibliográficas de literatura 

Constitui na revisão e análise bibliográfica e documental para a modelagem conceitual do 

framework. Nesta etapa foi feito levantamento bibliográfico com o intuito de fundamentar os 

construtos relacionados. A revisão da literatura refere-se à fundamentação teórica adotada 

(processo de levantamento e análise) para tratar o tema e o problema de pesquisa (SILVA; 

MENEZES, 2005), proveniente de livros, artigos, jornais e revistas de acesso ao público. 

A busca principal foi feita nas bases de dados da Web of Science e Scopus, com as 

palavras-chave (“co$production”) AND (“innovation”); (“co$production”); (“ecossystem”) 

AND (“innovation”); (“innovation”) AND (“potential”) OR (“capacit$). Merece menção a 

consulta efetuada junto ao buscador Google, pelo Google-Scholar, e nas plataformas 

research.com e academia.edu, que permitiram o acesso a uma variedade de materiais de cunho 

técnico-científico não indexados nas bases tradicionais citadas. A pesquisa reuniu um 
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significativo conjunto de fontes bibliográficas, que asseguraram um consistente arcabouço 

conceitual e teórico para este trabalho, com mais de 170 trabalhos somente sobre o construto 

coprodução. 

Etapa 2 – Identificação das dimensões e variáveis 

Esta etapa consistiu na definição da visão geral do framework: objetivo específico I e II 

que dão origem ao quadro referencial do framework (quadro 16). Nesta fase foram mapeadas 

as dimensões do framework de modo a identificar e caracterizar os elementos e relações que 

podem potencializar os processos de coprodução, segundo a literatura. 

A partir da revisão bibliográfica e documental dos principais construtos – ecossistema 

de inovação - potencial de inovação e coprodução, foi elaborado um quadro referencial do 

framework a partir dos principais autores. 

 

Quadro 17 - Quadro Referencial do Framework Conceitual de Potencial de Coprodução de Inovação 

 

Construto Autores Dimensão Descrição 

Ecossistema de 

Inovação 

Durst e 

Poutanen (2013) 

Recursos  

 

 

 

Gestão de recursos, alocação de recursos, 

disponibilidade de recursos, disponibilidade de 

diferentes possibilidades de financiamento - 

privado e público. 

Governança Investimentos contínuos em infraestrutura, 

controle arquitetônico, tomada de decisão 

rigorosa facilitada pelos dados, timming de todos 

os parceiros envolvidos, avaliação sistemática de 

risco, democracia, estrutura organizacional 

própria, uso de plataformas de internet para apoiar 

e fomentar a interação entre parceiros, sistema 

flexível que permite integração e expansão. 

Estratégia e 

Liderança 

 

 

Paciência, clareza de propósito e atenção aos 

detalhes, visão distante e distanciada da inovação. 

 

Cultura 

organizacional 

 

Abertura ao fracasso e ao caos, cultura de 

inovação. 

 

Gestão de 

recursos 

humanos 

 

Inovação como parte integrante das descrições de 

trabalho. 

 

 

Pessoas 

 

 

Envolvimento de pesquisadores de pós-doutorado 

para acesso à comunidade mundial de P & D. 

Tecnologia 

 

 

 

Parcerias Pluralismo e diversidade de agentes, atores e 

organizações, uso de uma variedade de parceiros, 

colaboração universidade – indústria. 

Clusterização Promoção da interação 
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Ritala e 

Almanoupoulou 

(2017) 

Dimensão 

espacial 

 

 

 

Focado em atividades de inovação (objetivo / 

propósito) envolvendo a lógica da 

interdependência dos atores dentro de um contexto 

particular. 

 

Dimensão 

temporal 

Co-evolução dos atores. 

Hoffecker 

(2019) 

Atores 

 

 

 

 

 

 

 

Organizações, entidades e indivíduos que criam, 

apoiam e permitem a inovação por meio de suas 

atividades e interações.  

Papéis que desempenham no ecossistema e tipos 

de atores. 

 

Recursos 

 

 

 

 

Recursos naturais e recursos criados como 

infraestrutura, recursos financeiros e capital 

humano e social. 

 

Contexto Contexto geral da criatividade e do 

empreendedorismo influenciando a produtividade, 

bem como a capacidade do sistema de produzir, 

difundir e dimensionar a inovação (sistemas do 

mercado, contexto cultural e institucional e 

contexto legal-regulatório). 

 

Capacidade de 

Inovação 

Lawson e 

Samson (2001) 

Visão e 

estratégia  

 

Habilidade de integrar novo fluxo e fluxo principal 

- o novo fluxo permite a criação de novos produtos 

e serviços, enquanto o fluxo principal foca na 

redução de custos e melhoria da qualidade 

reforçando as capacidades tradicionais. 

Competências 

 

 

Gestão de recursos; variedade de canais de 

financiamento; champions de inovação; e e-

business;  

 

Inteligência 

organizacional8 

 

 

 

Aprendizagem sobre clientes e aprendizagem 

sobre competidores. 

Criatividade e 

gestão de ideias 

 

 

Estruturas e 

Sistemas 

Estrutura organizacional; sistema de 

recompensas; e objetivos “flexíveis” para 

inovação. 

 

Cultura e clima 

organizacional 

 

 

 

 

Tolerância à ambiguidade; empoderamento dos 

empregados; tempo para ser criativo; e 

comunicação. 

 

 

8 Capacidade de processar, interpretar, codificar, manipular e acessar informações de maneira intencional e 

direcionada aos objetivos, para que possa aumentar seu potencial adaptativo no ambiente em que opera (GLYNN, 

1996, p. 1088). 
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Gestão da 

tecnologia 

 

Slater, Mohr e  

Sengupta (2014) 

Cultura 

Organizacional 

 

 

 

 

Adocracia9 

Orientação para o cliente 

Orientação do concorrente 

Orientação tecnológica 

Orientação de Aprendizagem 

Vontade de canibalizar 

Liderança Senior 

 

 

 

 

 

 

 

Intenção estratégica apaixonada Visão de 

mercado 

Foco no valor do cliente 

Proteção física  

Provedor de recursos 

Habilidades de gerenciamento de recursos 

humanos 

 

Características 

organizacionais 

 

 

 

Estrutura organizacional 

Confiança nos parceiros 

Integração interfuncional 

Medição de desempenho 

 

Estratégia de 

lançamento de 

produtos 

 

Tempo de Foco 

Mix de marketing 

Impulsionamento 

 

Processo de 

Inovação Radical 

de Produto  

 

Descoberta 

Incubação 

Aceleração 

Produto champion 

Capacidades 

Integradoras 

Helfat e 

Raubitschek 

(2018) 

Conhecimento 

integrador10 

 

 

            *Interno 

 

 

 

 

 

             *Externo 

 

 

 

Capacidade de comunicação e coordenação 

eficazes de atividades, recursos (incluindo 

conhecimento) e capacidades, investimentos e 

objetivos dentro das empresas. 

 

Suporta interações e relacionamentos com partes 

externas, permitindo que as empresas alinhem 

atividades e produtos, recursos e capacidades, 

investimentos e objetivos com seus parceiros, 

além de facilitar a coordenação interna dentro das 

empresas. 

Capacidade de 

Aliança11 

 

 

Capacidade de coordenar recursos, tarefas, 

investimentos e metas, tanto com parceiros de 

aliança quanto internamente. 

Estrutura de governança. 

Capacidade 

Coprodutiva 

Van Kerkhoff e 

Lebel (2015) 

Capacidades 

Científicas  

 

 

9 Forma de organização flexível, adaptável e informal que se define pela falta de estrutura formal que emprega 

equipes multidisciplinares especializadas agrupadas por funções. 
10 Conhecimento que integra ou conhecimento de como integrar diferentes atividades, capacidades e produtos 

dentro de uma cadeia vertical ou através de cadeias verticais. 

11 Dyer e Singh (1998) referem-se a uma capacidade de aliança como uma “capacidade relacional” - disposição e 

a capacidade da empresa de se engajar em parcerias. Helfat e Raubitschek (2018) usam o termo “capacidade 

integrativa” que engloba o conceito de capacidade relacional, mas é mais amplo na medida em que inclui atividades 

internas e externas, bem como a orquestração das atividades interligadas de múltiplos parceiros simultaneamente. 
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Capacidade de 

Governança 

Processos de engajamento 

Capacidade de participação 

Escala e multi-escalas de governança 

Poder, interesses e legitimidade 

Contexto 

(ambiente 

propício) 

 

Cultura 

Confiança 

Experiências sociais 

Preconceitos culturais da ciência e do governo 

Configurações sociais, institucionais e políticas 

 

Schuttenberg e 

Gutt (2015) 

Capacidades 

Individuais e 

Organizacionais 

 

 

Habilidades de gestão 

Competência jurídica e política 

Conhecimento e prática cultural 

Ciências Físicas, Naturais e Sociais 

Processo de 

Coprodução 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentra-se em questões significativas 

Envolve partes interessadas representativas 

Facilita o compartilhamento, a aprendizagem 

iterativa 

Utiliza processos construtivos de tomada de 

decisão e resolução de conflitos 

Produz um "objeto de limite". 

Sistema 

Socioecológico 

(Contexto) 

 

 

 

Instituições Governantes 

Características culturais e sociais 

Usos e impactos humanos 

Características dos ecossistemas, serviços. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

 

Etapa 3 – Identificação das relações entre dimensões/variáveis 

Considerando que a tese utiliza conhecimento de diferentes campos de conhecimento 

(inovação – coprodução - ecossistemas de inovação), buscando uma convergência destes 

conhecimentos, a revisão da literatura destes campos possibilitou a identificação das relações 

entre as dimensões/variáveis. Estas relações foram explicitadas em forma de desenhos (mapas) 

a partir dos principais autores identificados no quadro 16. Foi elaborado um mapa de relações 

por autor e um mapa consolidado. 

Para tanto, a taxonomia das variáveis foi desenvolvida utilizando-se de camadas de 

abstração baseadas no modelo CESM (Composition - Environment -  Structure - Mechanism) 

de Bunge (2004b), conforme a figura 12. 
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Figura 12 - Camadas de abstração das variáveis baseadas no Modelo CESM 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

A utilização do modelo CESM de Bunge (2004) permitiu reconhecer diferentes camadas 

para o estabelecimento de uma taxonomia. 

 

A seguir a descrição dos elementos do modelo CESM: 

C - Composição - Consiste na coleção de elementos (Componentes) que compõem o 

sistema, sendo que aqueles que estabelecem ligações com o ambiente em que este está inserido 

formam a fronteira do sistema. 

E - Ambiente - Diz respeito à coleção de elementos que não são parte do sistema, mas 

que atuam sobre Componentes do sistema e/ou recebem ações destes. Bunge ressalta que todos 

os sistemas, com exceção do universo, têm um ambiente.  

S - Estrutura - Abrange o conjunto de conexões entre componentes constituintes do 

sistema, assim como as ligações entre os componentes e os elementos do ambiente. As conexões 

são fundamentais para a auto-organização do sistema. A estrutura pode ser ainda definida em 

termos da endoestrutura (coleção de ligações entre componentes) e da exoestrutura (coleção de 

ligações dos componentes com itens do ambiente) do sistema. 

 M - Mecanismo - Corresponde ao conjunto de processos que tornam o sistema o que este 

é. Mecanismos afetam o comportamento do sistema, provocando mudanças, seja na forma de 

emergência ou de decomposição de uma parte do sistema ou de algumas de suas propriedades. 
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As variáveis foram divididas em Variáveis do Ecossistema de Inovação (EI), Variáveis 

Organizacionais (ORG) e Variáveis de Capacidades Relacionais (CR). Para identificação das 

variáveis no nível do EI e no nível dos atores (organizações) se utilizou majoritariamente a 

camada Componentes, e no nível das interrelações dos atores a camada Mecanismo (Quadro 

18).  
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Quadro 18 - Variáveis do Framework Conceitual 

 

Autores 

referência Variáveis do Ecossistema de Inovação 

Durst e 

Poutanen, 2011 

Recursos 
Gestão de recursos, alocação de recursos, disponibilidade de 

recursos, disponibilidade de diferentes possibilidades de 

financiamento - privado e público 
Recursos para Inovação 

Governança 

Investimentos contínuos em infraestrutura, controle arquitetônico, 

tomada de decisão rigorosa facilitada pelos dados, timming de 

todos os parceiros envolvidos, avaliação sistemática de risco, 

democracia, estrutura organizacional própria, uso de plataformas 

de internet para apoiar e fomentar a interação entre parceiros, 

sistema flexível que permite integração e expansão. 

Governança do Ecossistema 

Estratégia e Liderança 
Paciência, clareza de propósito e atenção aos detalhes, visão 

distante e distanciada da inovação. 

Estratégia do Ecossistema - Clareza de propósito 

" Sem um processo claro para avaliar os riscos do ecossistema, é 

improvável que formule a estratégia buscando informações de todo o 

conjunto de atores. O provável e mais comum é o processo de que os 

gerentes em diferentes funções, enfrentando desafios do ecossistema 

que não foram considerados na estratégia original, façam ajustes táticos 

- as mudanças familiares e reativas na especificação do projeto, 

segmento-alvo, escopo da oferta, alocações de suporte de parceiros - 

que coletivamente levam a alterações não intencionais na estratégia. Um 

processo de avaliação de risco do grupo trará melhores expectativas e 

uma estratégia mais relevante." ADNER (2206) 

Liderança do Ecossistema: "Operar em um ecossistema leva a 

questão dos limites (determinar quais atividades realizar dentro da 

empresa, quais empreender com parceiros e quais levar ao mercado 

aberto) a um novo nível de complexidade. Além de avaliar incentivos e 

capacidades, a empresa também deve abordar a questão da liderança do 

ecossistema". ADNER (2006) 

Cultura Organizacional Abertura ao fracasso e ao caos, cultura de inovação. 
Cultura de Inovação: percepção sobre a cultura para inovar. 

MERCAN e GÖTKAS (2011)  
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Gestão de recursos 

humanos 
Inovação como parte integrante das descrições de trabalho. RH focado na inovação 

Pesquisadores 
Envolvimento de pesquisadores de pós-doutorado para acesso à 

comunidade mundial de P & D. 
Pesquisadores nas empresas 

Tecnologia 

A tecnologia é definida como aquela “que permite que alguém se 

envolva em uma determinada atividade ... com qualidade 

consistente da produção”, a “arte da ciência e a ciência da arte” 

(Carayannis, 2001) ou “a ciência do artesanato” (von Braun, 

1997) - Carayannis & Campbell (2009) 

Política de tecnologia: "Uma política de tecnologia deve gerar 

inovação com o objetivo de construir a coevolução entre atores 

heterogêneos com diferentes graus de vantagem competitiva. É 

necessário que cada jogador reconheça e desenvolva sua competência 

central por meio do aprendizado inspirado por outros jogadores. Isso 

daria grandes contribuições à sinergia heterogênea coevolucionária . 

Dada a eficiência dos sistemas para construir a coevolução acima, a 

agilidade, adaptabilidade e aliança entre atores heterogêneos devem ser 

mantidas e aprimoradas. Isso permitiria que os jogadores 

complementassem suas atividades de inovação e respondessem 

adequadamente às mudanças globais." FUKUDA e WATANABE 

(2008) 

Parcerias 
Pluralismo e diversidade de agentes, atores e organizações, uso 

de uma variedade de parceiros, colaboração universidade – 

indústria. 
Parcerias 

Ritala e 

Almanoupoulou 

(2017) 

Dimensão espacial 
Focado em atividades de inovação (objetivo / propósito) 

envolvendo a lógica da interdependência dos atores dentro de um 

contexto particular. 
Interdependência dos atores em um contexto particular 

Dimensão temporal Coevolução dos atores Coevolução dos atores 

Hoffecker, 

2019 

Atores 
Organizações, entidades e indivíduos que criam, apoiam e 

permitem a inovação por meio de suas atividades e interações.  

Papéis que desempenham no ecossistema e tipos de atores. 
Atores 

Recursos 
Recursos naturais e recursos criados como infraestrutura, recursos 

financeiros e capital humano e social necessários para a inovação. 

Recursos Naturais: As características ambientais de um local, 

incluindo seu patrimônio natural e características que o diferenciam, 

bem como o capital natural e os recursos ecológicos abundantes e 

escassos. Eles fornecem um contexto crucial e catalisador para a 

inovação em termos de restrições, oportunidades, desafios e "domínios 

de inovação" localmente relevantes, bem como matérias-primas que são 

utilizadas e transformadas pelo processo de inovação. 
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Infraestrutura para inovação: As redes, sistemas e instalações 

(laboratórios, espaços makers, centros de fabricação etc.), tangíveis e 

intangíveis, necessários para a inovação e a atividade econômica 

orientada para a inovação. Ex.:Infraestrutura física incluem estradas, 

redes elétricas e redes de internet; infraestrutura tecnológica incluem 

sistemas de informação 

Recursos Financeiros: Tipos e quantidades de financiamento, 

produtos financeiros e serviços relacionados disponíveis aos inovadores 

para apoiar seu processo de inovação e a difusão da inovação por meio 

do empreendedorismo e outros canais. Os recursos financeiros incluem 

vários tipos de financiamento com diferentes requisitos e termos, como 

presentes, doações, empréstimos e patrimônio, além de produtos e 

serviços financeiros, como serviços bancários, seguros e crédito 

rotativo. 

Capital Humano: O conhecimento, habilidades, capacidades e 

competências que permitem às pessoas produzir inovação, apoiar 

processos de inovação e contribuir para a atividade econômica de 

maneira mais geral por meio da criação de bens, serviços e novas ideias. 

A categoria de capital humano inclui o estoque acumulado de 

conhecimento e know-how, incluindo know-how tecnológico, presente 

em indivíduos e grupos em um determinado local. 

Capital Social: Os recursos, incluindo informações, confiança e 

normas de reciprocidade que existem dentro de um grupo ou rede social, 

criam benefícios para o grupo, sendo um dos mais importantes a 

capacidade de se envolver em "ações coletivas mutuamente benéficas". 

Esses recursos podem afetar a capacidade dos membros do grupo de se 

conectarem efetivamente entre si (“capital de ligação”) e de se conectar 

efetivamente com outros indivíduos ou grupos (“capital de ponte”), os 

quais desempenham um papel crítico nos processos de inovação e 

empreendedorismo. 
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Contexto (ambiente 

propício)  

Contexto geral da criatividade e do empreendedorismo 

influenciando a produtividade, bem como a capacidade do 

sistema de produzir, difundir e dimensionar a inovação (sistemas 

do mercado, contexto cultural e institucional e contexto legal-

regulatório). 

Contexto Cultural e Institucional: O contexto cultural e 

institucional de uma localização afeta os sistemas de mercado em geral, 

bem como o funcionamento mais específico dos ecossistemas locais de 

inovação. Esse aspecto do contexto inclui crenças culturais, valores e 

costumes, bem como regras formais e informais, padrões, normas e 

hábitos compartilhados (coletivamente referidos como "instituições") 

que produzem rotinas previsíveis de comportamento e interação. 

Independentemente de regras e normas serem formais (referidas como 

"instituições rígidas") ou informais ("instituições flexíveis"), elas afetam 

a maneira como os atores interagem entre si e com seu ambiente e, 

portanto, influenciam profundamente o contexto de inovação e 

empreendedorismo.  

Contexto de Mercado: Os sistemas de mercado se referem aos 

sistemas econômicos através dos quais "atores públicos e privados 

colaboram, coordenam e competem pela produção, distribuição e 

consumo de bens e serviços". Eles incluem cadeias de valor, mercados 

finais e famílias e mercados de insumos e serviços, bem como muitos 

dos mesmos recursos e condições facilitadoras que influenciam o 

funcionamento da atividade econômica. O tipo e a natureza das cadeias 

de suprimentos e cadeias de valor em um determinado contexto local, 

bem como a estrutura, diversidade e complexidade dos sistemas de 

mercado locais, influencia diretamente o contexto da inovação. É 

improvável que ocorra inovação na produção de uma cultura comercial, 

por exemplo, se as cadeias de valor dessa cultura forem inexistentes, 

fracas ou fragmentadas. 

Contexto Legal-regulatório: Os tipos de leis, regulamentos e 

políticas existentes em um local, bem como a maneira e a extensão em 

que são aplicadas, criam incentivos - ou desincentivos - à inovação. De 

leis que protegem a propriedade intelectual a regulamentações que 

influenciam a capacidade de iniciar uma nova empresa para políticas 

tributárias e de certificação, o contexto jurídico, regulatório e político 

afeta diretamente o funcionamento e o desempenho dos ecossistemas 

locais de inovação. Além do conteúdo e da aplicação das leis, esse 

aspecto do contexto também inclui os processos através dos quais a 

regulamentação e a política são criadas e podem ser alteradas, e até que 

ponto essas processadas são fechadas (isto é, dominadas por interesses 

restritos) ou abertas para influenciar e participar de uma ampla 

variedade de atores, particularmente os menos poderosos 
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Autores 

referência Variáveis da Organização 

Lawson & 

Samson, 

2001 

 +  

Slater, Mohr 

e  

Sengupta, 

2014 

Capacidade de 

Inovação 

Competências  
Gestão de recursos; variedade de canais de financiamento; 

champions de inovação; gestão da informação; e gestão do 

conhecimento.  

Competências técnicas desenvolvidas em vários 

departamentos da empresa. Capacidade de criar, 

acessar, interpretar e aplicar conhecimento científico 

e baseado em pesquisa. 

Competências base da organização: 

capacidade de direcionar recursos de maneira 

correta e eficaz para onde eles são necessários 

Inteligência 

Organizacional 
Aprendizagem sobre clientes e aprendizagem sobre 

competidores 
Inteligência Organizacional 

Visão e Estratégia 

Habilidade de integrar novo fluxo e fluxo principal - o novo 

fluxo permite a criação de novos produtos e serviços, 

enquanto o fluxo principal foca na redução de custos e 

melhoria da qualidade reforçando as capacidades tradicionais 

Visão da organização com foco em inovação 

Estratégia da organização para inovação. Ex: 

estratégia para lançamento de novos produtos. 

Gestão da 

Tecnologia e da 

Inovação 

Tempo de Foco; Mix de marketing; Impulsionamento; 

Descoberta; Incubação; Aceleração; Produto champion 

Gestão de Ideias 

Gestão da Tecnologia 

Gestão da Inovação 

Estruturas e 

Sistemas 

Estrutura organizacional; sistema de recompensas; e objetivos 

“flexíveis” para inovação. 

Estrutura organizacional; Confiança nos parceiros; Integração 

interfuncional; Medição de desempenho 

Estrutura Organizacional 

Sistemas de recompensas e desempenho 

Liderança 

Intenção estratégica apaixonada Visão de mercado 

Foco no valor do cliente 

Proteção física  

Provedor de recursos 

Habilidades de gerenciamento de recursos humanos 

Liderança (Senior) para a inovação 



111 

 

Cultura e Clima 

organizacional 

Tolerância à ambiguidade; empoderamento dos empregados; 

tempo para ser criativo; e comunicação. 

Adocracia; Orientação para o cliente; Orientação do 

concorrente; Orientação tecnológica; Orientação de 

Aprendizagem 

Cultura Organizacional voltada para a inovação 

Clima Organizacional favorável à inovação 

Helfat e 

Raubitschek, 

2018 

Capacidades 

Integradoras 

Conhecimento 

Integrador Interno 

Capacidade de comunicação e coordenação eficazes de 

atividades, recursos (incluindo conhecimento) e capacidades, 

investimentos e objetivos dentro das empresas 

Comunicação interna eficaz 

Coordenação interna eficaz de atividades, 

recursos, capacidades e investimentos 

Conhecimento 

Integrador Externo 

Suporta interações e relacionamentos com partes externas, 

permitindo que as empresas alinhem atividades e produtos, 

recursos e capacidades, investimentos e objetivos com seus 

parceiros, além de facilitar a coordenação interna dentro das 

empresas 

Alinhamento com parceiros de atividades, 

produtos, recursos, capacidades, investimentos e 

objetivos. 

Capacidade de 

Aliança 

Capacidade de coordenar recursos, tarefas, investimentos e 

metas, tanto com parceiros de aliança quanto internamente. 

Estrutura de governança. 

Coordenação com parceiros de aliança: 

capacidade de coordenar além das fronteiras 

organizacionais, desenvolva ativos específicos para 

o vínculo, desenvolva e refine as rotinas de 

compartilhamento de conhecimento; 

Mecanismos eficazes de governança: contratos 

e relacionamentos baseados em confiança. 
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Autores 

referência Variáveis de Capacidades Relacionais 

Van 

Kerkhoff e 

Lebel, 2015 

+ 

Schuttenberg 

e Gutt, 2015 

Capacidade 

Coprodutiva 

Capacidades 

Científicas 

Capacidades de interagir na produção científica 

de modo multi, inter e transdisciplnar 

(participação em redes de pesquisa, produção 

colaborativa de trabalhos científicos).  

Capacidade Científica 

Capacidade de 

Governança 

Processos de engajamento 

Capacidade de participação 

Escala e multi-escalas de governança 

Poder, interesses e legitimidade 

Capacidade de engajamento (mobilização, participação e 

comprometimento) 

Interações positivas entre atores e grupos que tenham 

confiança, disposição e espaço institucional suficientes para 

manobrar para compartilhar informações e poder de decisão. 

Estratégia de governança colaborativa: com o objetivo de 

catalisar decisões e ações que refletem o melhor conhecimento 

disponível como resposta a problemas complexos  

Capacidade 

Individual e 

Organizacional 

Habilidades de gestão 

Competência jurídica e política 

Conhecimento e prática cultural 

Conhecimentos em Ciências Físicas, Naturais e 

Sociais 

Competências Individuais - para ciência, conhecimento 

tradicional, gerenciamento e governança. Fortes habilidades 

nesses domínios apoiarão a coprodução de conhecimento 

transdisciplinar ou transformacional (Van Kerkhoff e Lebel, 

2015).   

Competências Organizacionais - para ciência, conhecimento 

tradicional, gerenciamento e governança. Fortes habilidades 

nesses domínios apoiarão a coprodução de conhecimento 

transdisciplinar ou transformacional (Van Kerkhoff e Lebel, 

2015). 

Contexto  
Cultura 

Confiança 
Equilíbrio de forças entre os parceiros 
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Experiências sociais 

Preconceitos culturais da ciência e do governo 

Configurações sociais, institucionais e políticas 

Grau de confiança 

Ambiente propício para a colaboração 

Configuração institucional (existência ou não de barreiras 

institucionais) 

Configuração socio-política 

Sistema 

Sociotécnico 

Instituições Governantes 

Características culturais e sociais 

Usos e impactos humanos 

Características dos ecossistemas, serviços. 

Equilíbrio de forças entre os parceiros 

Grau de confiança 

Ambiente propício para a colaboração 

Configuração institucional (existência ou não de barreiras 

institucionais) 

Configuração socio-política 

Processo de 

coprodução 

Concentra-se em questões significativas 

Envolve partes interessadas representativas 

Facilita o compartilhamento, a aprendizagem 

iterativa 

Utiliza processos construtivos de tomada de 

decisão e resolução de conflitos 

Produz um "objeto de limite". 

Grau de representação das partes interessadas 

Mecanismos de compartilhamento de conhecimento 
(criação e disseminação) 

Objetivo (propósito) compartilhado 

Resolução de conflitos 

Entendimento compartilhado do problema 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Etapa 4 - Modelagem conceitual 

A modelagem conceitual do framework se deu a partir dos quadros referencial (quadro 

16) e de variáveis (quadro 17), baseado no desenho (figura 5), e definição do Ecossistema de 

Inovação descrito no capítulo 2, subitem 2.1.2. Bem como na definição de potencial de 

coprodução de inovação descrito no capítulo 2, subitem 2.1.4: conjunto de capacidades 

dinâmicas de uma organização e/ou ecossistema, compreendido pelas capacidades de inovação, 

capacidades integradoras (HELFAT; RAUBITSCHEK, 2018) e capacidades coprodutivas 

(SCHUTTENBERG; GUTH, 2015; VAN KERKHOFF; LEBEL, 2015), que de modo 

dinâmico, combinam os recursos técnico-científicos e a capacidade de governança em vários 

níveis, operacionalizando as relações entre instituições para efetuar mudanças e coproduzir 

inovação. Com base nisso, foi elaborada a primeira modelagem conceitual do framework (figura 

13). Os mapas elaborados por autor encontram-se no apêndice C. 

Figura 13 – Modelagem conceitual (mapa conceitual) a partir do conjunto de literatura abordada 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 



115 

 

A partir da modelagem conceitual, foi possível elaborar a proposta do framework 

conceitual baseado na literatura (figura 14). 

 

Figura 14 - Framework conceitual a partir da base de literatura 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Fase 2 - Comparação com o ambiente circunstancial 

Etapa 5 – Identificação de evidências e/ou refinamento a partir da verificação com 

especialistas 

A importância de se incluir a visão de especialistas se deve ao fato de se tratar de uma 

tese sobre fenômenos multidimensionais e multideterminados, onde o  especialista representa 

uma perspectiva específica sobre o assunto, a ser integrada com outras visões sobre o tema, não 

implicando em palavra final ou definitiva a respeito do mesmo (PINHEIRO; FARIAS; ABE 

LIMA, 2013). A utilização da opinião de especialistas é uma das estratégias possíveis para 

validação no âmbito do método DSR, conectando a base de conhecimento teórico ao ambiente 

circunstancial (PIIRAINEN, 2016). A contribuição de especialistas é técnica integrante da 

coleta dos dados a serem analisados na pesquisa para a inclusão de um ponto de vista 

especializado sobre o tema, pela visão de profissionais atuantes no setor e representantes de 

instituições de ecossistemas de inovação com o problema. O conhecimento dos especialistas 

permite uma validação ou discordância das relações entre as dimensões/variáveis, 

possibilitando a geração de novos desenhos das relações a partir da visão dos especialistas. 

Alguns dos cuidados empregados na pesquisa por meio de entrevistas são: planejar e 

ensaiar o roteiro semiestruturado; considerar o background do entrevistado; e o contexto 

cultural, que envolve aspectos de comunicação não verbal e de territorialidade (GÜNTHER; 

ELALI; PINHEIRO, 2008). 

A escolha dos especialistas se deu em função da sua larga experiência atuando em 

instituições (governamentais, empresariais e acadêmicas) de ecossistemas de inovação, de seu 

conhecimento nos domínios de inovação e coprodução e de sua vivência em processos de 

inovação.  

A caracterização do perfil dos especialistas é descrita no quadro 19: 

Quadro 19 - Perfil dos especialistas entrevistados 

Código Perfil Característica(s) 

E1 Experiência em gestão de ecossistema de 

inovação e representação setorial em inovação 

Participa ou participou do planejamento, 

implementação e gestão de ecossistemas 

de inovação. 

Foi gestora de incubadora de empresas 

tecnológicas. 

É diretora de entidade setorial no tema 

inovação. 

E2 Experiência em gestão de ecossistema de 

inovação e pesquisa sobre inovação 

Participa ou participou do planejamento, 

implementação e gestão de ecossistemas 

de inovação.  

Foi CEO de parque tecnológico. 
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Publica sobre inovação. 

E3 Experiência em projetos de coprodução de 

inovação e pesquisa sobre inovação. 

Coordenadora de projetos de inovação 

com múltiplos atores institucionais 

partícipes, tanto de mais de um setor (ex. 

academia e empresas) como do mesmo 

setor (ex. múltiplas empresas). 

Pesquisadora, publica e orienta em pós-

graduação. 

E4 Experiência em gestão de ecossistema de 

inovação e projetos de coprodução de 

inovação 

Participa ou participou do planejamento, 

implementação e gestão de ecossistemas 

de inovação.  

CEO de Parque Tecnológico. 

Coordenador de projetos de inovação 

com múltiplos atores institucionais 

partícipes, tanto de mais de um setor (ex. 

academia e empresas) como do mesmo 

setor (ex. múltiplas empresas). 

E5 Experiência em planejamento governamental 

de inovação 

Gestor público que participa de projeto 

governamental em inovação. 

Foi CEO de parque tecnológico. 

E6 Experiência em representação setorial em 

inovação e em planejamento governamental 

de inovação 

Presidente/ diretor de associação setorial 

como entidades associativas de 

incubadoras, empresas e academia. 

Foi gestor público que participou de 

projeto governamental em inovação. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

As entrevistas são semiestruturadas de ordem qualitativa, em que a autora conduz 

diretamente com os participantes da pesquisa, envolvendo questões semiestruturadas, 

destinadas a levantar suas opiniões, concepções e experiências sobre o assunto. O formato em 

entrevistas semiestruturadas permite ao entrevistado a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto, enriquecendo a discussão para a tese. Apesar de seguir um conjunto de questões 

previamente definidas, o contexto se dá de forma similar a uma conversa informal, que permite, 

em momentos oportunos, fazer perguntas adicionais ou elucidar questões que não tenham 

ficado claras, o que ajuda a recompor o contexto da entrevista (SELLTIZ et al., 1987; BONI; 

QUARESMA, 2005). 

A construção do instrumento baseou-se nas pesquisas evidenciadas nos Quadros 16 e 

17 e na Figura 10, a partir da revisão de literatura que permitiu desenvolver a abordagem 

relacionada à capacidade de coprodução de inovação, considerada como um conjunto de 

capacidades dinâmicas de uma organização e/ou ecossistema (DURST, S; POUTANEN, 2013; 

HOFFECKER, 2019; LAWSON; SAMSON, 2001; RITALA; ALMPANOPOULOU, 2017; 

SLATER; MOHR; SENGUPTA, 2014), compreendido pelas capacidades de inovação, 

capacidades integradoras (HELFAT; RAUBITSCHEK, 2018) e capacidades coprodutivas 
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(SCHUTTENBERG; GUTH, 2015; VAN KERKHOFF; LEBEL, 2015). Estas capacidades, de 

modo dinâmico, combinam os recursos técnico-científicos e a capacidade de governança em 

vários níveis, operacionalizando as relações entre instituições para efetuar mudanças e 

coproduzir inovação. As relações entre as variáveis exploradas nas entrevistas com os 

especialistas se deram conforme a figura 15. 

Figura 15 – Mapa de relações entre variáveis exploradas com especialistas a partir da literatura. 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

O roteiro para a entrevista semiestruturada está detalhado no Apêndice B e foi 

elaborado levando-se em conta duas finalidades: i) obter informações sobre o processo de 

coprodução de inovação pelos especialistas com experiência nos domínios de inovação, 

colaboração e coprodução e  ii) validar a proposta do framework conceitual a partir de suas 

concepções/percepções sobre o processo de coprodução de inovação. 

A coleta das informações necessárias para atender os objetivos da pesquisa ocorreu em 

uma única sessão de entrevista para cada participante. A duração das entrevistas foi de 60 a 90 
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minutos e foram gravadas para registro integral das opiniões e posicionamentos. Os 

instrumentos foram preenchidos simultaneamente ao processo de diálogo.  

Fase 3 – Revisão e consolidação do Framework Conceitual 

Etapa 6 – Análise das respostas dos especialistas 

A análise do conteúdo levantado a partir das entrevistas envolveu um conjunto de 

atividades que resultou na identificação das principais conclusões focadas na resposta ao 

problema de pesquisa e no alcance dos objetivos propostos na tese.  

• Síntese das entrevistas – as entrevistas foram sintetizadas de modo a permitir 

uma análise geral das impressões e posicionamentos dos entrevistados. 

• Análise – com base nos registros das entrevistas foi feita a análise das 

percepções visando gerar um mapa consolidando as informações sintetizadas 

a partir do levantamento de dados. 

Etapa 7 - Ajuste de variáveis e/ou relações identificadas pelos especialistas 

Com o objetivo de enriquecer e melhorar o framework conceitual se adotou, conforme 

metodologia do DSR, procedimentos de avaliação por especialistas. O objetivo de avaliar o 

framework e seus elementos foi incorporar melhorias incrementais baseadas na 

opinião/percepção de especialistas, além de verificar se eles concordavam com o design do 

framework conceitual e com os elementos selecionados. A partir das opiniões e comentários 

dos especialistas, foram realizados ajustes e adaptações incorporados no framework conceitual 

final.  

 

5   ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS ESPECIALISTAS E DISCUSSÃO 

A análise se deu a partir da interpretação das respostas e informações dadas pelos 

especialistas, de modo a traduzir as percepções destes no framework conceitual em termos de 

convergências e divergências (figura 16). A ideia foi captar a percepção dos especialistas a 

partir da vivência prática daquilo que a literatura já mostra, traduzida a partir do conjunto de 

relações entre variáveis. Após as entrevistas, foi feita uma síntese das respostas. 
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Figura 16 - Esquema das etapas para síntese das entrevistas com especialistas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

O exercício para elaborar o questionário a partir de um conjunto de relações de 

variáveis, per si já foi uma forma de síntese das principais relações apontadas pela literatura. 

Como o intuito nas entrevistas foi de explorar mais profundamente as relações que impactassem 

no potencial de coprodução de inovação em ecossistemas de inovação, a análise se dá em função 

das principais relações destacadas pelos especialistas, observando porque em geral concordam, 

mas sobretudo as exceções e ênfases ilustradas por meio de casos práticos vividos. 

5.1 Síntese das entrevistas 

A figura 15 destaca as principais relações do framework conceitual abordadas nas 

entrevistas. O roteiro das entrevistas está detalhado no Apêndice B, conforme descrito na 

metodologia.  

Durante as entrevistas, os especialistas foram incentivados a relatar casos práticos que 

pudessem ilustrar seus comentários a respeito do relacionamento entre as variáveis. Algumas 

destas práticas estão destacadas na quarta coluna de cada quadro síntese (quadros 19, 20, 21, 

22, 23 e 24). Estas sínteses estão divididas em dois grandes grupos: o primeiro relacionado às 

relações de variáveis onde houve concordância dos especialistas sobre o que a literatura 

apresenta; e o segundo grupo, está relacionado àquelas relações de variáveis onde houve alguma 

discordância dos especialistas. 

Os quadros 20, 21 e 22 sintetizam as relações entre variáveis onde houve concordância 

dos especialistas sobre o que a literatura aponta. 

 

Entrevistas 
semiestruturadas

Identificação de 
convergências e 

divergências

Integração e 
ajustes no 
framework

Análise e interpretação das informações

CAPACIDADE DE 
INOVAÇÃO

POTENCIAL DE 
COPRODUÇÃO DE 

INOVAÇÃO

CAPACIDADE 
COPRODUTIVA 

CAPACIDADE 
INTEGRADORA
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Quadro 20 - Relacionamento entre variáveis organizacionais com concordância dos especialistas 

No. 
Relacionamento 

entre variáveis 
Síntese Prática destacada 

Variáveis Organizacionais 

1 

Alinhamento com 

parceiros x Competências 

técnicas 

Em geral, há uma concordância de que 

o conhecimento integrador externo 

sugerido por Helfat e Raubitsheck 

(2018) – “suporta interações e 

relacionamentos com partes externas, 

permitindo que as empresas alinhem 

atividades e produtos, recursos e 

capacidades, investimentos e 

objetivos com seus parceiros, além de 

facilitar a coordenação interna dentro 

das empresas” – e isto influencia as 

competências técnicas das 

organizações – “capacidade de criar, 

acessar, interpretar e aplicar 

conhecimento científico e baseado em 

pesquisa” de Lawson e Samson 

(2001). 

Destacam que é principalmente 

relevante se no ecossistema de 

inovação estiverem presentes atores 

das quatro hélices. Quanto mais 

colaboração dos processos de 

inovação, mais benéfico e mais 

contributivo em todas as dimensões – 

tanto do ponto de vista mais prático 

quanto do ponto de vista mais teórico. 

Os especialistas agregam a visão da 

inovação aberta, colaborativa ou co-

inovação como ponto essencial de 

desenvolvimento de inovação nas 

organizações. 

E2: Quando se firma parcerias 

com instituições externas, muitas 

vezes o conhecimento dos 

parceiros externos coloca desafios 

e necessidades de dar respostas 

que ainda não se tem. Atender às 

demandas dos parceiros externos 

pode ser extremamente desafiador, 

mas obriga a desenvolver e buscar 

o conhecimento para atender as 

demandas dos parceiros. Ex1., 

Projeto de Baterias para veículos 

elétricos em parceria. Ex.2: 

Projeto de Mobilidade elétrica 

com o Instituto Tecnológico de 

Portugal. 

 

2 

Liderança (sênior) para a 

inovação x Coordenação 

com parceiros de aliança 

A liderança foi destacada por 

unanimidade como o fator mais 

importante, tanto sob o ponto de 

vista das organizações como sob o 

ponto de vista do ecossistema. Nesse 

sentido, esta variável deveria ser vetor 

de influência em todas as demais 

variáveis como um fator superior.  

A literatura sobre capacidade de 

inovação destaca a liderança, mas não 

dá a ênfase que os especialistas deram. 

Avaliar e considerar o contexto 

brasileiro em comparação com 

contextos internacionais. 

Considerar as diferenças entre os 

atores (tipos) no fator liderança para a 

inovação. 

E3: Toda liderança vai influenciar, 

existem as lideranças de fato e de 

direito que são fundamentais no 

processo, em especial na visão 

estratégica da inovação e da sua 

importância. Uma organização é 

feita para repetir aquilo que ela 

faz, e a liderança é fundamental 

para enfrentar as incertezas que a 

inovação traz. O contrário pode 

acontecer quando já houve em 

algum momento uma liderança 

que permitiu o desenvolvimento 

de uma cultura para a inovação, 

mesmo que a nova liderança não 

tenha. No caso de uma startup ela 

já nasce assim. 

7 

Estratégias de inovação x 

Conhecimento Integrador 

Interno 

As estratégias influenciam o 

conhecimento integrador interno. Elas 

também são condicionantes das ações. 

Mas a cultura é preponderante sobre 

as estratégias. 

E2: No Projeto de P&D de 

Baterias, a instituição operadora 

não tinha controle sobre as 

estratégias, o que levou ao 

fracasso do projeto. As estratégias 

influenciam no comportamento da 
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equipe, na integração (que no caso 

não houve), na colaboração etc. 

Prejudicando inclusive a 

capacidade de formar alianças 

com outras organizações. O 

contrário também é verdadeiro – 

conhecimento integrador interno 

influenciando nas estratégias. 

8 

Estratégias de inovação x 

Capacidade de formar 

alianças 

Há concordância de todos em relação 

à influência das estratégias sobre a 

capacidade de formar alianças. No 

entanto, chamam a atenção para a 

relatividade da estratégia – a estratégia 

é o principal vetor de projeção sobre 

as demais variáveis, desde que ela seja 

efetiva. Depende da estratégia, se for 

uma estratégia do século IXX pode ser 

que não. A estratégia pode influenciar 

tanto positiva quanto negativamente. 

E1: Na associação de empresas o 

programa de validação de 

incubadoras, aceleradoras e 

fundos foi uma estratégia bem 

sucedida para atrair jovens 

empreendedores e empresas 

nascentes. Antes, era pouco 

conhecida por este tipo de 

empresa. Conforme os jovens 

começaram a falar da associação, 

aumentou o interesse de outras 

empresas (ex: ORACLE). Isso vai 

validando o processo e atrai outros 

parceiros. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

Quadro 21 - Relacionamento entre variáveis do ecossistema de inovação com concordância dos 

especialistas 

No. 
Relacionamento 

entre variáveis 
Síntese Prática destacada 

Variáveis do Ecossistema de Inovação 

10 

Governança do 

ecossistema x 

Capacidade de aliança 

Todos especialistas concordaram que 

a governança do ecossistema 

influencia na capacidade de aliança 

dos atores.  

 

No entanto, destacam que a 

governança é um conceito que merece 

ser mais bem discutido, uma vez que 

não há uma compreensão efetiva, 

deste construto na sua real aplicação 

no contexto Brasil.  

 

As experiências internacionais dos 

especialistas apontam para uma 

dissonância na aplicação deste 

conceito para o ambiente brasileiro. 

Evidenciou-se uma ligação forte com 

as variáveis confiança, liderança e 

cultura. 

 

O processo de governança é fluido. 

Não existe uma figura explícita, 

perfeitamente estabelecida. A 

governança é o reconhecimento da 

legitimidade de cada um dos atores.  

 

Confiança é um construto central, mas 

está relacionada com as pessoas, e não 

com as organizações. As relações, por 

E1: “O Projeto Smart Floripa – 

destaca a importância da 

governança, mas como algo que 

orquestre tudo, porque cada um 

olha só para si próprio. Nesse 

sentido, uma liderança integradora 

permite criar as alianças e atrair 

novos parceiros. As lideranças é 

que vão ditar a governança. 

Disputas de poder podem 

atrapalhar e prejudicar muito. A 

governança pode ser influenciada 

pelas estratégias dos atores do 

ecossistema. Jogos de poder e 

cultura.” 

 

E2: “Quando se vê um 

ecossistema funcionando, e 

entrevista um dos atores, ele se vê 

dentro de algo que borbulha, não 

vê os limites. Não necessariamente 

ele consegue identificar todos os 

atores.  Ex.: Austin (Texas-EUA) 

e os grandes acordos entre o 

governo, empresas e universidade. 

Cada um tem seu mecanismo de 

governança. Quando se aliaram 

em projetos conjuntos, estes 

diferentes atores conseguiram 
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mais institucionalizadas que estejam, 

mudam quando mudam as pessoas. 

estabelecer uma governança e 

estabelecer a sua legitimidade 

individual no processo. São 

relacionamentos com um objetivo 

maior compartilhado. No Brasil, 

se trabalha com muito formalismo. 

No ecossistema não há uma 

formalidade desta forma. As 

coisas vão acontecendo sem 

necessidade de ter uma hierarquia. 

Ninguém pede licença, o que 

importa são os resultados. O 

grande erro de querer se construir 

um ecossistema é com estruturas 

hierárquicas. Existe o 

reconhecimento das conquistas. O 

que legitima são os resultados.” 

12 

Liderança do 

ecossistema de inovação 

x Interdependência dos 

atores 

Relacionado com cultura, liderança 

(de fato) e estratégia. Ainda com 

questões de confiança e 

relacionamentos interpessoal. 

Pode influenciar, já que a liderança 

(de fato) é um aspecto determinante. 

Embora não se possa dizer o quanto. 

Na valorização e na atratividade dos 

demais atores influencia, mas a forma 

que cada um vai participar depende 

dos seus interesses recursos e 

estratégias. 

A liderança, quanto mais 

compartilhada, mais efetiva tende a 

ser. Liderança e visão de futuro 

dependem de pessoas em qualquer 

lugar do mundo. 

E2: “Ex.: Austin (Texas – EUA) – 

George Kosmeski, milionário que 

foi ser professor na Universidade 

do Texas – Escola de Negócios 

McCombs. Foi um dos grandes 

líderes. Ele influenciou toda uma 

geração- foi mentor do Michael 

Dell entre outros, tinha relações de 

alto nível. Estas lideranças são as 

que estabelecem estratégias e 

ações. Sem liderança não se 

consegue absolutamente nada. No 

caso de Trento (Itália) foi Bruno 

Kessler que decidiu mudar a 

história de Trento. Em Santa 

Catarina, o Stemmer (reitor da 

UFSC), exerceu uma liderança 

colocando uma forma de atuar da 

Engenharia Mecânica junto às 

empresas.” 

14 

Políticas legais, 

regulatórias, econômicas 

e tributárias do 

ecossistema de inovação 

x Ação de inovadores e 

empreendedores 

Os especialistas concordam que as 

políticas influenciam a ação dos 

empreendedores, especialmente no 

Brasil. Para nossa realidade isso é 

muito forte. Se espera muito de 

políticas. A cultura brasileira é muito 

paternalista. 

 

Para alguns, no caso do Brasil, 

restringe, principalmente as de origem 

política. Enquanto no exterior são 

políticas que induzem e estimulam, no 

Brasil elas limitam ao extremo – fator 

número um de limitação. 

E2: “As políticas podem atrair 

empresas, políticas de incentivo à 

aplicação de recursos financeiros 

colocado no bolso dos 

empresários. A política tem uma 

conexão direta com recursos. Ex., 

o poder de compra do Estado – 

EUA. A política de investimento 

que cada ministério tem nos EUA 

(defesa, saúde etc.,) algumas são 

obrigadas a aplicar em MPEs. 

Outras políticas (ex.: Austin) 

fortalecem e promovem a arte e a 

cultura, o que para atrair 

inovadores é muito importante. 

Políticas para capacitar e contratar 

jovens, ações sociais. Fortalecem e 

melhoram o clima da cidade. A 

política do conjunto de ações que 

movimenta uma cidade ou região.” 
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15 

Políticas legais, 

regulatórias, econômicas 

e tributárias do 

ecossistema de inovação 

x coevolução entre atores 

heterogêneos 

Os especialistas concordam com uma 

influência direta e indireta das 

políticas para a coevolução dos atores 

em um ecossistema. Sobretudo as 

parcerias de ganha-ganha são muito 

importantes e funcionam bem para a 

coevolução dos atores. Os acordos de 

confiança são tão importantes quanto. 

No entanto, alertam que apesar da 

política ter um papel indutor, o 

alinhamento dos parceiros está muito 

mais relacionado às estratégias. Uma 

vez alinhados, (é preciso ter trabalho 

colaborativo) os atores vão procurar as 

melhores políticas.  

E1: “Ex: Programa Juro Zero – 

uma política bem sucedida que 

gerou a coevolução de atores.” 

 

E3: “Ex.: Fundos Setoriais - na 

obrigatoriedade de juntar 

empresas e universidades. Fez 

com que a conexão acontecesse.” 

16 

Recursos para inovação 

em um ecossistema de 

inovação x capacidade 

dos atores de participação 

em redes de P&D e 

produção colaborativa de 

trabalhos científicos 

Há concordância unânime entre os 

especialistas.  

É o que todo mundo quer idealmente. 

Aumenta a competência, gera 

inovação, aumenta a competitividade 

do ecossistema. 

Mas é uma variável viabilizadora - se 

não tiver recursos não se faz nada nem 

sozinho nem colaborativamente.  

O papel dos recursos humanos é 

fundamental, o capital social 

abundante facilita e favorece a 

colaboração e produção científica. Os 

recursos naturais também têm alto 

impacto na viabilização. 

E5: “Exemplos como a alta 

concentração de doutores no 

sudoeste do Paraná, que viabilizou 

o desenvolvimento de Programas 

de pós-graduação em Pato Branco, 

e Dois Vizinhos, cidades do 

interior do Paraná.” 

17 

Capacidade dos atores de 

gerir informação e 

conhecimento x 

Envolvimento de 

pesquisadores de pós-doc 

nos processos de 

inovação 

Os especialistas concordam em geral 

com a relação positiva entre as 

variáveis. No entanto, destacam que a 

falta de cultura de inovação faz com 

que o Brasil não tenha doutores nas 

empresas. Isso está muito relacionada 

a cultura. Temos poucos casos de 

exemplo dessa relação. Se vive a 

escassez e não a abundância. “Ou sou 

acadêmico ou sou de empresa”. Essa 

cultura do sistema como um todo não 

estimula isso. A nossa cultura não tem 

este trabalho onde o conhecimento 

gera a riqueza. Há um abismo entre 

empresa e academia. 

Por outro lado, não há como ter um 

ecossistema denso sem a participação 

ativa dos pesquisadores nos processos 

de inovação. Há 20 anos atrás não se 

tinha esta densidade de doutores no 

Brasil. O grande ativo do país, são as 

IES públicas. 

E1: “Quando os gestores 

perceberam o quanto podem 

ganhar com pesquisadores na sua 

empresa. ex. Programa Juro Zero, 

que tinha pesquisadores dentro da 

Associação, isso gerou muita 

produção científica e 

conhecimento. Gera muito valor 

para todos os envolvidos.” 

 

E4: “É uma questão cultural e o 

Brasil tem uma economia e uma 

sociedade bem situada no século 

XIX. Por isso, não há efetivamente 

participação. Cultura é o que 

afasta a ciência da inovação no 

Brasil. Estamos ainda no século 

XIX no Brasil e nosso 

desenvolvimento como sociedade 

é de 100 anos atrás.  Tanto que os 

ecossistemas são bolhas/ilhas 

dentro de uma realidade longe do 

conjunto da sociedade brasileira – 

nem de perto refletem a 

sociedade.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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Quadro 22 - Relacionamento entre variáveis de capacidades relacionais com concordância dos 

especialistas 

No. 
Relacionamento 

entre variáveis 
Síntese Prática destacada 

Variáveis de Capacidades Relacionais 

18 

Interações e 

relacionamentos entre 

atores x capacidade de 

governança do 

ecossistema 

Concordam que alguns tipos de 

interação podem influenciar na 

capacidade de governança e que esta 

interação tem que ser colaborativa. No 

entanto, acrescentam que é uma 

relação de via dupla: “é como o ovo e 

a galinha”. A governança do 

ecossistema é pautada pelas relações. 

E por sua vez, quem constitui a 

governança são os próprios 

relacionamentos. Um ecossistema é 

feito de relações dinâmicas. A práxis é 

que legitima as ações. A ética, a 

legalidade, os relacionamentos 

virtuosos, é que pautam. 

E1: “Ex. A associação de 

empresas de tecnologia e o 

ecossistema de inovação de 

Florianópolis – vários atores 

engajados.” 

20 

Competências 

organizacionais dos 

atores x Interação entre 

os atores e liderança do 

ecossistema 

Os especialistas em geral concordam 

com a influência das competências 

organizacionais sobre a interação 

entre atores e a liderança do 

ecossistema.  

A representação, o papel de um 

determinado ator no ecossistema se 

tornam visível a partir de resultado 

que este ator apresenta. O ator se firma 

a partir de suas competências – de seus 

resultados.  

As competências influenciam tudo, 

para o bem e para o mal. Se um 

determinado ator tem uma capacidade 

desenvolvida, isso influencia tudo, e 

se não tem capacidade, não tem o que 

fazer. Não dá para fazer nada. 

E5: “Ex. a Renault no Paraná 

conseguiu economizar a partir dos 

projetos desenvolvidos em 

coprodução com outros atores do 

ecossistema (editais conjuntos 

com a Fundação Araucária). 

Segundo a Renault, com os 

projetos das chamadas 1 e 2, foi 

economizado cerca de R$ 70 

milhões com investimento de R$ 

500 mil em pesquisas de 

graduandos e pós-graduandos do 

Estado do Paraná.” 

21 

Competências 

organizacionais dos 

atores x Governança do 

ecossistema 

Os especialistas em geral 

concordaram que a governança é 

muito importante para estimular e 

desenvolver as competências das 

organizações do ecossistema.  

Quanto mais conhecimento tiver 

dentro de uma organização, mais 

facilitada são as conexões desta com 

outros parceiros. 

Não foi destacada nenhuma 

prática em especial. 

23 

Clareza de propósito do 

ecossistema x 

Mobilização, 

participação e 

comprometimento dos 

atores do ecossistema 

Há concordância unânime entre os 

especialistas. Cada instituição tem sua 

missão, mas o propósito comum é 

muito importante. Tem que ter uma 

entrega para a sociedade. A 

oportunidade para trazer todos é 

transformador.  

Para tanto é preciso trazer todos, 

envolver todos. Liderança é chave 

para isso. A governança é 

consequência. 

E5: “Experiência com o 

desenvolvimento dos NAPIs 

(novos arranjos de pesquisa e 

inovação do Estado do Paraná), 

visão dos commons. Os doutores e 

as pessoas de formação no Estado 

do Paraná são commons 

paranaenses que estão à disposição 

das organizações do Estado. 

Mesmo o governo usa pouco isto. 

Ainda há muitas resistências 

ideológicas, que precisam ser 
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O propósito compartilhado é o que 

expressa o ecossistema. Não só o 

propósito, mas também as estratégias 

e os referenciais de planejamento, 

como missão, visão de futuro e tudo o 

que expressa o ambiente. 

discutidas em nome do bem 

comum.” 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Os quadros 23, 24 e 25 sintetizam as relações entre variáveis onde houve discordância 

dos especialistas sobre o que a literatura aponta. 

Quadro 23 - Relacionamento entre variáveis organizacionais com discordância dos especialistas 

No. 
Relacionamento 

entre variáveis 
Síntese Prática destacada 

Variáveis Organizacionais 

3 

Estrutura organizacional 

e seus sistemas de gestão 

x Liderança (Sênior) para 

a inovação 

A relação entre estas variáveis é mais 

controversa entre os especialistas, 

dependendo das experiências vividas.  

Para alguns especialistas, a estrutura 

organizacional condiciona o 

comportamento dos atores, onde 

estruturas mais fluidas e em forma de 

grafo tendem a criar lideranças mais 

fluidas.  

Há também o entendimento de que é 

um processo de mão dupla. O líder 

tem o papel de construção de uma 

visão compartilhada. O central é a 

confiança. 

Para outros, independe, ou acham que 

a relação é mais complexa. Por um 

lado, pode afetar o desempenho da 

liderança e consequentemente o 

desempenho de toda a equipe. Quando 

se usa recursos públicos é muito mais 

complexo. Estruturas hierárquicas e 

processos burocráticos e pesados. 

Nesse sentido, as soluções jurídicas 

também têm que ser muito rápidas e 

ágeis.  

As vezes nas organizações se criam 

sistemas e depois passam o resto da 

vida “reféns” destes sistemas. Talvez 

porque as lideranças mudem mais do 

que os sistemas. 

As vezes a liderança deixa que a 

estrutura vá se conformando para 

inovar e pode influenciar fortemente a 

estrutura.  

E2: “Ex.:Projeto de P&D em 

Baterias. As estruturas 

“paralisaram” as equipes de 

inovação (burocracia, 

procedimentos rígidos). Além 

disso, os tempos são diferentes, a 

dinâmica também. Os caminhos 

do P&D nem sempre são 

possíveis de prever. É preciso 

talentos, equipamentos, 

relacionamentos formalização, em 

uma velocidade onde só a 

iniciativa privada tem. A 

liderança “  

4 

Estrutura organizacional 

e seus sistemas de gestão 

x Cultura para Inovação 

Também não houve consenso entre os 

especialistas, embora todos tenham 

feito uma ligação entre cultura – 

liderança – estrutura organizacional. 

Não foi destacada nenhuma 

prática em especial. 
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Enquanto para alguns especialistas a 

estrutura organizacional não 

influencia a cultura, pois a cultura 

pode ser mudada por uma boa 

liderança - a cultura e a visão não são 

permanentes. E a liderança é quem 

pode mudar. A cultura está muito em 

cima da liderança. 

Para outros, a cultura organizacional é 

muito subestimada. Quanto maior a 

organização, pior é. Neste sentido, 

cada vez mais as grandes organizações 

são muito parecidas entre si, 

independente se são gov, org ou com.  

Com uma citação de Peter Drucker “A 

cultura come a estratégia no café da 

manhã”, se a cultura não estiver 

alinhada e preparada para o processo 

de mudança, nada acontece.  

5 

Visão da organização 

com foco em inovação x 

aprendizagem da 

organização sobre 

clientes e competidores 

Não houve unanimidade dos 

especialistas nesta relação. Alguns dos 

especialistas concordam, porque a 

visão influencia todos os processos e 

como a organização vai se relacionar 

com seus clientes e competidores (ex. 

se é market push ou market pull). Se é 

inovação aberta, linear, como e com 

quem se relaciona. 

Para outros, não sabem se tem uma 

relação da visão com aprendizagem 

sobre clientes e competidores. Não é 

uma coisa óbvia. Pode haver uma 

organização nada inovadora que sabe 

e aprende com competidores. Uma 

empresa seguidora, por exemplo, está 

muito mais atenta aos competidores. 

Nesse sentido, a visão de concorrentes 

é mais presente em "seguidores" do 

que em inovadores. 

E2: “Ex.: a Fundação tinha uma 

visão larga, explicitada, e esperava 

que esta visão permeasse toda a 

organização, mas foi muito difícil 

internalizar por causa da cultura. E 

isto incluía entender o cliente. 

Como isto não era entendido, as 

parcerias eram prejudicadas.” 

6 

Visão da organização 

com foco em inovação x 

Cultura para Inovação 

Os especialistas entendem que é um 

fluxo de mão dupla. A cultura também 

influencia a visão da organização. Não 

adianta querer ser inovador, mas não 

ter ações que demonstrem isso. 

As vezes a cultura impede a visão se 

concretizar. 

O que influencia são as estratégias - 

as estratégias influenciam em tudo, 

“por isso são estratégias”. 

Não foi destacada nenhuma 

prática em especial. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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Quadro 24 - Relacionamento entre variáveis do ecossistema de inovação com discordância dos 

especialistas 

No. Relacionamento 

entre variáveis 

Síntese Prática destacada 

Variáveis do Ecossistema de Inovação 

9 

Configurações sociais, 

institucionais e políticas 

do ecossistema de 

inovação x Cultura de 

inovação do ecossistema 

Os especialistas explicitaram sim e 

não. Pode influenciar, mas depende de 

qual é a cultura. Se a cultura for aberta, 

pode ser modificada, se for muito 

fechada não. Depende dos parceiros e 

de cada cultura. Existem ecossistemas 

que aparentemente são ok, mas na 

verdade as culturas são bastante 

herméticas e aí não há uma mudança. 

E em outros ecossistemas faz parte da 

cultura mudar a cultura. 

Pode influenciar indiretamente, 

porque o contexto influencia o 

ecossistema. Uma organização dentro 

do ecossistema é influenciada 

indiretamente pelas configurações do 

ecossistema. 

Para outro especialista, as questões 

socioculturais são muito importantes e 

influenciam fortemente a cultura das 

organizações. Para este especialista, o 

grande fator de mudança da cultura 

dentro dos ecossistemas de inovação 

são as Universidades. 

E4: “Ex.; “HP, Oracle e Santander 

dentro do Parque Tecnológico, a 

cultura destas empresas são muito 

fortes, são multinacionais. A 

cultura do Parque não vai afetar a 

cultura destas empresas que tem 

atuação global. A atuação delas 

dentro do ecossistema é afetada. 

Agora se olhar o coworking do 

Parque com empresas nascentes, aí 

o grau de influência é muito mais 

forte. É relativo ao tipo de 

organização. Tipo e tamanho da 

organização mudam influências 

entre empresa e ecossistema.” 

11 

Estratégias do 

ecossistema x Interações 

positivas entre atores e 

grupos 

Não há uma concordância em geral, 

entre os especialistas sobre a 

influência das estratégias sobre as 

interações entre os atores.  

Alguns destacam a importância da 

diferença entre os tipos de atores na 

questão da atitude inovadora – cultura 

de inovação.  Quando o ator tem uma 

cultura mais hierárquica, isto 

atrapalha. O poder é que manda. 

Nesse sentido, as interações que vão 

ocorrendo estão relacionadas com o 

comportamento dos atores.  

 

E2: “Ex.: Em Austin (Texas – 

EUA) as estratégias de cada ator 

têm se mantido. Quando se tem um 

processo de confiança, cada um 

sabe o que fazer. Há clareza do que 

é possível ser feito. As estratégias 

se desdobram ao longo da 

caminhada. Os acordos 

preliminares é que definem como 

as coisas vão funcionar.” 

13 

Cultura de inovação do 

ecossistema x cultura 

organizacional dos atores 

Não há uma concordância em geral, 

entre os especialistas. Enquanto 

alguns afirmam que influencia, mas 

depende do tipo de cultura das 

organizações, não é determinante, ou 

mesmo que é o próprio papel do 

ecossistema. Outros afirmam que a 

relação é o contrário. As instituições 

formam o ecossistema, por isso o 

ecossistema é absolutamente 

influenciado pela cultura de alguns 

atores. O que muitas vezes é 

prejudicial, quando são sempre os 

mesmos que lideram o ecossistema. 

 

Não foi destacada nenhuma 

prática em especial. 
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Quadro 25 - Relacionamento entre variáveis de capacidades relacionais com discordância dos 

especialistas 

No. Relacionamento 

entre variáveis 

Síntese Prática destacada 

Variáveis de Capacidades Relacionais 

19 

Interações e 

relacionamentos entre 

atores x o processo de 

coprodução 

Os especialistas têm dúvidas sobre a 

influência das interações e 

relacionamentos entre os atores e o 

processo de coprodução. Se o 

ecossistema influencia a forma de 

relacionamento ou se atrai para si 

atores que estão alinhados com a 

mesma forma de pensar. O que faz um 

ator ir para um Vale do Silício? Não é 

o lugar que modifica ou transforma os 

atores. Por isso é importante e ao 

mesmo tempo muito difícil criar um 

hub. Não é decisão, é uma questão de 

cultura. 

É uma relação de mão dupla.  

 

Não foi destacada nenhuma 

prática em especial. 

22 

Contexto do ecossistema 

de inovação x Resolução 

de conflitos entre os 

atores coprodutores 

Não houve unanimidade entre os 

especialistas. Alguns acreditam que a 

resolução de conflitos é influenciada 

pelo contexto e a recíproca também é 

verdadeira. Mecanismos de 

arbitragem, e a maturidade do 

ecossistema, ajudam a resolução dos 

conflitos. 

Para outros, a cultura determina tudo. 

O ecossistema é o local para onde as 

organizações vão. Ninguém é 

obrigado. Então é porque 

compartilham da vontade de ser 

aquilo. Mas os atores precisam se 

conhecer. Ter disposição para a troca, 

disposição para compartilhar e trocar 

informações e conhecimento. 

A confiança é fator chave. 

Não foi destacada nenhuma 

prática em especial. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

5.2 Análise a partir da percepção dos especialistas 

A partir da análise das entrevistas, foi possível extrair as variáveis e a relação entre 

variáveis destacadas pelos especialistas (figura 17). 
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Figura 17 - Variáveis e relações entre variáveis destacadas pelos especialistas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

A figura 17 mostra ainda, a ênfase dada pelos especialistas em algumas variáveis, bem 

como o fluxo de relacionamento com as variáveis apresentadas pela literatura. Mesmo em 

concordância com as relações entre as variáveis apresentadas pela literatura, algumas variáveis 

foram destacadas como mais importantes ou até mesmo essenciais nas relações. A primeira 

delas é a liderança, tanto a liderança sênior enquanto variável organizacional, como a liderança 

do ecossistema de inovação. O construto liderança emerge como uma variável altamente motriz 

em relação a outras variáveis. Utilizando uma analogia com a taxonomia de variáveis adotada 

por Michel Godet (1993) na prospectiva estratégica, a liderança aparece como uma variável  

independente ou motriz, isto é, uma variável que influencia, afeta ou determina outras variáveis. 

Da mesma forma, o construto cultura poderia ser compreendido como uma variável motriz na 

percepção dos especialistas. Segundo Godet (1993), as variáveis com alta motricidade têm a 
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capacidade de influenciar o sistema e baixa dependência, isto é, baixa capacidade de ser 

influenciada pelo comportamento de outras variáveis do sistema. 

Outras variáveis podem ser destacadas como variáveis de ligação, que pela definição de 

Godet (1993) são aquelas variáveis que, ao mesmo tempo, têm alta motricidade e alta 

dependência, ou seja, têm ao mesmo tempo capacidade de influenciar e serem influenciadas 

pelo sistema como as variáveis estratégia, capacidade de governança e capacidade de aliança. 

Segundo Godet (1993), sistemas com um grande número de variáveis de ligação tendem a ser 

instáveis. Este tipo de analogia enseja um aprofundamento que pode ser motivo para trabalhos 

empíricos futuros na mensuração destas variáveis e de suas relações. 

Outro destaque foi a percepção da importância da tipologia de atores em relação a 

análise de algumas variáveis e de seus relacionamentos. Ao se deparar com uma relação, como 

por exemplo, a influência da configuração do ecossistema sobre a cultura organizacional ou, 

alguns especialistas sentiram a necessidade de diferenciar por tipo de ator (quadro 26). 

 

Quadro 26 - Variações da relação entre variáveis conforme o tipo de ator 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Segundo alguns especialistas, o comportamento dos atores é diferente conforme o tipo, 

e isso influencia no resultado da relação entre as variáveis. As competências técnicas e a cultura 

organizacional, por exemplo, são variáveis da dimensão capacidade de inovação. A literatura 

afirma que a capacidade de inovação é proposta como uma capacidade de integração de ordem 

superior, o que resulta em uma capacidade de moldar e gerenciar várias capacidades. Para 

Lawson e Samson (2001), as organizações que possuem essa capacidade de inovação têm a 

capacidade de integrar os principais recursos e capacidades de sua organização para estimular 

a inovação com sucesso. O exercício de desdobramento da dimensão capacidade de inovação 
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das organizações a partir dos diferentes tipos de atores pode ser uma questão relevante na 

análise das relações entre as variáveis no contexto da coprodução de inovação. 

Outro aspecto importante destacado pelos especialistas, que pode influenciar nas 

relações entre as variáveis (em concordância com a literatura), é a visão da organização em 

relação à inovação. Uma visão de inovação aberta, colaborativa ou de co-inovação foi destacada 

como ponto essencial de desenvolvimento de inovação nas organizações e das relações com o 

conhecimento e capacidade de aliança. 

A importância do entendimento do contexto é destacada pelos artigos que demonstram 

condições abaixo do ideal para a coprodução. Condições abaixo do ideal chamam a atenção 

para as configurações sociais, institucionais e políticas que parecem funcionar contra uma 

coprodução eficaz. Para os especialistas, o contexto pode influenciar, mas está condicionado à 

cultura, que emerge como uma variável motriz para eles. Também a confiança, mesmo não 

vinculando ao contexto, aparece como variável importante para os especialistas, o que a 

literatura também confirma ao tratar as capacidades de coprodução no que diz respeito às 

interações positivas entre atores e grupos que têm confiança, disposição e espaço institucional 

suficientes para manobrar para compartilhar informações e poder de decisão (VAN 

KERKHOFF; LEBEL, 2015), e às capacidades integradoras, ao se referir aos mecanismos 

eficazes de governança como contratos e relacionamentos baseados em confiança (HELFAT; 

RAUBITSCHEK, 2018).  

Chama também a atenção, na perspectiva dos especialistas, a variável governança. O 

construto governança, embora seja amplamente discutido na literatura, e destacado como 

elemento fundamental tanto para ecossistemas de inovação (DURST, S; POUTANEN, 2013), 

quanto para o processo de coprodução (SCHUTTENBERG; GUTH, 2015; VAN KERKHOFF; 

LEBEL, 2015), ainda é pouco compreendido na prática. Para Van Kerkhoff e Lebel (2015) e 

Schuttenberg e Gutt (2015) a governança implica em: processos de engajamento; capacidade 

de participação; escala e multi-escalas de governança; poder, interesses e legitimidade. Para os 

especialistas o processo de governança é fluido, e enquanto no Brasil se espera um formalismo, 

os ecossistemas não têm esta formalidade.  Aventam a possibilidade de no Brasil se confundir 

governança com gestão, e centralização de poder. Em comparação com os ecossistemas da 

Europa, onde há vínculos de confiança, e compartilhamento das decisões e de estratégias, a 

governança está mais clara. Nesse sentido, a confiança é construto central para a governança, e 

está diretamente relacionado às pessoas (indivíduos) e não às organizações. Quando mudam as 

pessoas, muda o sistema de alianças.  
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Ao final de cada entrevista, os especialistas foram incentivados a explicitar o que 

contou, na experiência e trajetória de cada um, para obter sucesso em coproduzir (quadro 27). 

Quadro 27 - Explicitação das experiências dos especialistas em relação a coprodução 

 

E2: “Considero que para coproduzir deve existir primeiramente confiança entre os participantes. 

Em seguida uma visão clara do que se quer produzir, no sentido de que cada partícipe conheça a 

relevância para si e para os outros, isso para que todos tenham a real dimensão dos objetivos. 

Terceiro, um certo equilíbrio entre conhecimentos e recursos para serem aplicados na 

coprodução, para fazê-lo dentro de um ambiente de colaboração. Já, se falamos em cooperação, 

a correlação de esforços pode ser substancialmente diferente, pois o objetivo da cooperação é 

possibilitar, no caso, a coprodução com quem precisa de apoios, recursos, tecnologias etc.” 

 

 

E3: “O essencial é ter consciência de seus objetivos e do que cada ator quer, e clareza dos 

objetivos do outro. Tenho que saber como sou importante para o outro para poder negociar, 

participações e relacionamentos. Complementariedade é outra palavra-chave. Consciência das 

diferenças e trabalhar para as complementaridades.” 

 

 

E4: “Três dimensões: liderança e visão de futuro; a cultura (ter uma cultura propícia – se cria e 

as vezes leva mais de uma década) e ter ambientes para isso – que estimulem e permitam a 

colaboração – com técnicas, métodos, ferramentas, pessoas capacitadas, designers estratégicos, 

gestores de conhecimento.” 

 

 

E5: “O essencial são as pessoas, o fato delas perceberem que realmente só vão produzir se for 

junto – é uma questão cultural. Percebendo isso acham o papel delas. Mas isso é uma questão 

cultural e, portanto, pode ser desenvolvida. Esforço coletivo para superar grandes desafios.” 

 

 

E6: “O essencial é o relacionamento interpessoal – as relações de confiança construídas. Depois, 

as interações positivas que geram vínculos, compromissos e engajamento. Para isso, é necessário 

conhecer os interesses das outras partes, além disso, ter transparência total.” 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

O relato das experiências dos especialistas de modo livre e aberto, permitiu fazer uma 

nuvem de palavras (figura 18) para destacar aquelas mais relevantes na percepção e experiência 

dos especialistas do que foi essencial para coproduzir em seus ecossistemas de inovação. 
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Figura 18 - Nuvem de palavras referente às percepções livres dos especialistas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

A nuvem de palavras evidencia o construto cultura como basilar na percepção e 

vivência dos especialistas para que ocorra a coprodução em ecossistemas de inovação. Este 

construto está intrinsicamente ligado às pessoas, e, consequentemente, em como interagem 

(coexistindo, cooperando, colaborando, cocriando ou coproduzindo), e é fundamental para 

gerar os laços de confiança e as ações coletivas dentro do ecossistema. 

O construto confiança é uma variável abordada na literatura de capacidade de 

coprodução de conhecimento, uma vez que a construção de capacidade coprodutora requer 

processos de engajamento que possam apoiar a confiança e o compromisso de melhorar as 

relações de governança, com os recursos associados, tempo e recursos para isso (VAN 

KERKHOFF; LEBEL, 2015). 
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6  APRESENTAÇÃO DO FRAMEWORK FINAL 

O framework conceitual do potencial de coprodução de inovação em ecossistemas de 

inovação, em sua proposição final, é composto pelos três módulos de capacidades dinâmicas 

identificadas como determinantes do potencial de coprodução de inovação do sistema: a 

capacidade de inovação, as capacidades integradoras e a capacidade de coprodução; associadas 

aos tipos de variáveis: variáveis organizacionais, variáveis do ecossistema de inovação e 

variáveis relacionais (figura 19). 

Figura 19 - Módulos e variáveis do framework de potencial de coprodução de inovação 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

A partir da análise das percepções dos especialistas foram feitos ajustes considerando 

as convergências e divergências com o framework baseado na literatura. Como o ecossistema 

de inovação, objeto da análise, é um sistema dinâmico, é importante reconhecer quais variáveis 

contêm quais comportamentos latentes, bem como quais condições liberam esses 

comportamentos (MEADOWS, 1999, 2009). Por isso, aquelas variáveis que foram destacadas 

como motriz, destacam-se também na representação do framework conceitual final (figura 20).  
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Figura 20 - Framework final 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

Todas as variáveis apresentadas pela literatura foram ratificadas pelos especialistas 

como variáveis válidas e importantes para o sistema. Dentre as vinte e três (23) questões 

apresentadas aos especialistas, treze (13) tiveram concordância geral, e nove (09), geraram 

alguma discordância. Das variáveis que tiveram concordância geral, algumas foram apontadas 

como mais importantes, e destacadas no framework, a exemplo das variáveis liderança, cultura 

e contexto (variáveis do ecossistema de inovação); liderança e cultura (variáveis 

organizacionais); e, processo de coprodução (variáveis das capacidades relacionais).  Na visão 

dos especialistas, estas variáveis podem ser compreendidas como “motrizes”, pois têm a 

capacidade de influenciar ou determinar o comportamento de outras variáveis. Pela lente do 

pensamento sistêmico com foco na dinâmica dos sistemas, estas variáveis motrizes seriam 
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fatores determinantes que potencialmente podem produzir comportamentos que levam à 

coprodução da inovação. A lente do pensamento sistêmico nos permite utilizar nossa intuição 

sobre os sistemas e aperfeiçoar nossas habilidades para entender partes, ver interconexões, fazer 

perguntas "e se" sobre possíveis comportamentos futuros e sermos criativos e corajosos em 

relação ao redesenho do sistema (MEADOWS, 2009, p. 7).   

No que concerne à discordância dos especialistas, pode-se afirmar que a maioria das 

dúvidas nas relações entre as variáveis apontadas pela literatura dizem respeito essencialmente 

à percepção dos especialistas sobre as variáveis cultura e confiança. No entanto, ambas as 

variáveis estão ligadas ao contexto e sistemas sociotécnicos dos ecossistemas. Isso demonstra 

uma visão diversa sobre a coprodução por parte dos especialistas. Como a coprodução se refere 

a um processo de geração de conhecimento colaborativo e dinâmico em um contexto social, 

cultural e político relevante, a importância do entendimento do contexto é fundamental. Na 

literatura pode se encontrar diversos artigos que demonstram contextos com condições abaixo 

do ideal para a coprodução, com configurações sociais, institucionais e políticas que parecem 

funcionar contra uma coprodução eficaz.  

Além disso, a coprodução em ação reconhece as relações de poder entre os atores, 

processos e produtos. Montana (2019) enfatiza a necessidade de estar atento às dimensões 

organizacionais dos espaços organizacionais múltiplos e distribuídos onde a coprodução ocorre 

e traçar as relações de poder dentro e entre eles. Isso significa dizer que a percepção dos 

especialistas está de acordo com a literatura, quando eles relacionam as questões de cultura, 

confiança e poder ao contexto, embora eles tenham explicitado dúvidas ao refletir sobre. 

Schuttemberg e Guth (2015) afirmam, por exemplo, que o uso das interações das partes 

interessadas como mecanismo primário para a criação de conhecimento envolve implicitamente 

questões relacionadas ao poder, incluindo: quais partes interessadas são representadas; como a 

capacidade das partes interessadas varia em termos de tempo, informações, recursos e conexões 

sociais; e como as vozes das partes interessadas são apoiadas ou suprimidas por leis e normas 

institucionais no contexto social mais amplo (ARMITAGE; LOË; PLUMMER, 2012; 

BREMER; GLAVOVIC, 2013; WALTER et al., 2007). A capacidade coprodutiva está, dessa 

forma, relacionada às interações positivas entre atores e grupos que tenham confiança, 

disposição e espaço institucional suficientes para manobrar e compartilhar informações e poder 

de decisão, mas a integração não é a única maneira de conciliar as diferentes visões das partes 

interessadas para a coprodução. Isso é reforçado por McNight e Chervany (2014) que sugerem 
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que uma tipologia de confiança facilitaria a comparação e a comunicação dos resultados das 

relações e interações. 

O framework conceitual proposto, embora não se aprofunde nas variáveis e camadas 

do sistema, pode ser aplicado a qualquer ecossistema de inovação. No entanto, as relações entre 

as variáveis podem ser mais ou menos importantes ou intensas, dependendo da maturidade do 

ecossistema analisado. Isso é representado pela percepção dos especialistas quando comparam 

diferentes experiências em diferentes ecossistemas de inovação, mostrando as nuances e maior 

ou menor intensidade em relação a algumas variáveis, destacadamente as variáveis liderança, 

cultura, governança e capacidade de aliança. 

6.1 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

O potencial de coprodução de inovação de um ecossistema de inovação é um conjunto 

de capacidades dinâmicas, compreendido pelas capacidades de inovação, capacidades 

integradoras (HELFAT; RAUBITSCHEK, 2018) e capacidades coprodutivas 

(SCHUTTENBERG; GUTH, 2015; VAN KERKHOFF; LEBEL, 2015), que de modo 

dinâmico, combinam os recursos técnico-científicos e a capacidade de governança em vários 

níveis, operacionalizando as relações entre instituições para efetuar mudanças e coproduzir 

inovação.  

O framework conceitual apresentado reflete uma estrutura das relações entre variáveis 

que determinam ou influenciam um ecossistema na coprodução de inovação com base nessas 

capacidades dinâmicas. Esse framework combina conhecimentos teórico-científicos oriundos 

da literatura com o conhecimento prático advindo de especialistas, e por isso, propõe uma 

abstração inédita que permite um “retro olhar” ou “retroalimentação” tanto das teorias utilizadas 

quanto da prática.  

A principal contribuição teórica está relacionada à teoria da coprodução, ao conectar 

de modo inter e transdisciplinar o processo de coprodução com o processo de inovação.  

No entanto, sob o ponto de vista teórico, o framework contribui com as teorias sobre 

liderança organizacional, por exemplo, a teoria de liderança ambidestra, que sugere que o 

desempenho inovador dos liderados é mais alto quando existe uma maior alternância entre os 

comportamentos de exploração e explotação por parte dos líderes (O’REILLY III, CHARLES 

A. TUSHMAN, 2008; ROSING; FRESE; BAUSCH, 2011; ZACHER; ROSING, 2015) e de 

organizações ambidestras,  referindo-se à capacidade de uma organização de explorar e explotar 

para competir tanto em tecnologias e mercados maduros como em novas tecnologias e 
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mercados onde flexibilidade, autonomia e experimentação são necessárias (O’REILLY III; 

TUSHMAN, 2013).  

O framework contribui ainda com a teoria de capacidades dinâmicas, utilizando as 

lentes da coprodução de inovação em ambientes complexos como os ecossistemas de inovação. 

Com esse olhar, é possível explorar ainda temas relacionados a processos de engajamento e 

capacidade de aliança, nas teorias de governança e de gestão de mudança, entre outras. 

O framework proposto também tem contribuição à prática, uma vez que expõe a 

coprodução de inovação enquanto um processo de geração de conhecimento colaborativo e 

dinâmico, cujo comportamento interativo entre os atores do ecossistema resulta em inovações 

muitas vezes disruptivas. O framework conceitual do potencial de coprodução de inovação em 

ecossistemas de inovação permite visualizar, ainda que de modo sintético, os diferentes campos 

relacionados, e subsidiando, na prática, potenciais melhorias em processos de coprodução de 

inovação ainda que em forma de insights.  
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

“A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em 

procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos” 

Marcel Proust 

 

O objetivo desta tese foi desenvolver um framework conceitual do potencial de 

coprodução de inovação em ecossistemas de inovação. Um primeiro desafio na construção do 

framework constituiu na necessidade de buscar em diferentes campos de conhecimento e, em 

diferentes teorias, as bases para fundamentar e criar o conceito de potencial de coprodução de 

inovação para estes ambientes. Os construtos de inovação, ecossistemas de inovação, 

capacidades dinâmicas e coprodução são construtos amplamente estudados. A literatura 

aprofunda estes construtos de modo quase que vertical. A proposta do framework, no entanto, 

demandou uma análise interdisciplinar e horizontal, com a super-síntese de diversas teorias e 

construtos, de modo a extrair um conceito de potencial de coprodução de inovação em 

ambientes complexos como os ecossistemas de inovação. O resultado desta etapa atendeu ao 

objetivo específico I que consistiu em identificar e caracterizar, a partir das teorias de inovação, 

ecossistemas de inovação, coprodução e capacidades dinâmicas, os construtos base do 

framework conceitual. 

O segundo grande desafio, foi identificar e caracterizar os tipos de processos de 

atuação/participação de coletivos e a relação entre estes processos e os tipos de resultados, ou 

seja, a dinâmica destas interações com o intuito de estabelecer os diferentes comportamentos 

dos atores em ecossistemas de inovação segundo o grau crescente de produção de inovação 

(Coexistência, Cooperação, Colaboração, Cocriação e Coprodução). A literatura ainda não 

apresenta uma taxonomia que abranja este processo de modo integrado.  

A dinâmica de interação entre atores é um mecanismo essencial para a criação de 

conhecimento e inovação, e envolve implicitamente questões relacionadas ao poder, incluindo: 

quais atores (e tipo de atores) estão representados; quais os tipos de relação e grau de confiança; 

e como a capacidade dos atores varia em termos de cultura, informações, recursos, conexões 

sociais e canais de interação (grau de formalização). Questões relacionadas à liderança 

(colaborativa, compartilhada, multinível) e à governança (colaborativa, adaptativa ou 

coprodutiva), são preponderantes na indução e mobilização de um ambiente favorável à 

coprodução de inovação, e produção de conhecimento multi, inter e transdisciplinar. Em 
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especial, a importância do compartilhamento direto de conhecimento explícito e tácito, e do 

desenvolvimento de visão, cadeias de valor e objetivos comuns e compartilhados. O resultado 

desta etapa atendeu ao objetivo específico II ao definir os tipos de ligação e de interação entre 

os atores ecossistêmicos segundo o grau crescente de produção de inovação (Coexistência, 

Cooperação, Colaboração, Cocriação e Coprodução), explicitados no quadro 14 (capítulo 2). 

Com o objetivo específico III se procurou caracterizar os elementos e as relações (entre 

estes elementos) que podem potencializar os processos de coprodução de inovação em 

ecossistemas de inovação a partir da literatura. A partir das capacidades dinâmicas identificadas 

na base conceitual sintetizada da literatura e da caracterização da dinâmica de interação entre 

atores, se identificou um conjunto de variáveis e suas relações, caracterizado por um mapa de 

variáveis e suas relações. Este mapa apontou um conjunto de capacidades dinâmicas tanto das 

organizações quanto de ecossistemas de inovação para a coprodução de inovação. A partir daí 

foi possível estabelecer o framework conceitual que integrou variáveis organizacionais, 

variáveis do ecossistema de inovação e variáveis de capacidades relacionais. 

 Ao relacionar conceitualmente os elementos e variáveis extraídos da literatura com a 

percepção de especialistas com prática e vivência em ecossistemas de inovação (objetivo 

específico IV), algumas variáveis se destacaram como grandes influenciadoras do sistema. 

Entre estas, a variável liderança, tanto relacionada à organização como ao ecossistema de 

inovação. Na percepção dos especialistas esta variável representa, juntamente com a variável 

cultura, uma grande influência com relação direta e hierarquicamente superior às outras 

variáveis. A percepção dos especialistas também destacou a importância da variável confiança 

que pode desempenhar um papel essencial ao funcionamento do sistema e atividade de 

coprodução de inovação, com influência na co-evolução de atores, capacidade de aliança, e 

capacidade de governança, não só de um processo de coprodução de inovação específico, mas 

também na governança do ecossistema de inovação.  

O resultado desta comparação entre literatura e percepção dos especialistas permitiu 

propor um framework conceitual final, ponderando as convergências e divergências, uma vez 

que as diferenças apontadas não eram estruturalmente divergentes, conforme demonstrado na 

figura 18. O olhar da prática sobre o mapa que a literatura exibe, trouxe uma perspectiva com 

diferenças sutis. Essa comparação, também, confirma a importância de certas variáveis e revela 

outras consideradas pouco importantes pelos especialistas, mas que podem desempenhar, por 

meio de influências indiretas, um papel essencial ao funcionamento do sistema. 
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O objetivo específico V foi alcançado, uma vez que a análise dos limites e perspectivas 

da proposição do framework para os ecossistemas de inovação demonstrou que a tese apresenta 

um espectro amplo, interdisciplinar e transdisciplinar (agrega ao framework proposto o 

conhecimento explícito de especialistas). A análise demonstrou a amplitude e os diferentes tipos 

de interação entre os atores que podem ocorrer nos ecossistemas de inovação para a coprodução 

de inovação.  

Ao adotar dimensões e variáveis da literatura, definidas na estrita percepção enquanto 

pesquisadora, a tese encontra suas limitações, o que por outro lado, permite o eventual e futuro 

desdobramento da pesquisa. 

Outra limitação da pesquisa é em relação à percepção dos especialistas, que está 

baseada principalmente em uma vivência em um contexto brasileiro, apesar da maioria deles 

conhecer e já ter interagido com ecossistemas da Europa, América do Norte e Ásia, contextos 

muitos diferentes do brasileiro. A pesquisa com a percepção de especialistas de outros contextos 

pode ser tema de trabalhos futuros. 

Além da contribuição teórico-científica para diversas áreas de pesquisa, esta tese 

poderá servir de subsídio para futuros trabalhos. A ênfase nas capacidades encoraja a considerar 

a coprodução no contexto dos ecossistemas de inovação como uma possibilidade de melhorar 

e aumentar a competitividade destes ambientes complexos. Considera-se que futuros trabalhos 

poderão ajudar a aperfeiçoar o framework e a observar aspectos relacionados à sua 

aplicabilidade. 

Para tanto, serão necessárias pesquisas empíricas que mensurem estas capacidades e 

atribuam valor e escala às variáveis de modo a definir uma tipologia de variáveis que possibilite 

estabelecer cenários prospectivos de coprodução de inovação para um determinado ecossistema 

de inovação e propor diretrizes para apoio a tomada de decisão e superação de possíveis 

obstáculos em prol da coprodução de inovação. 

Considerando o framework conceitual enquanto modelo proposto, algumas perguntas 

ainda não respondidas emergem, como por exemplo: se é provável que as variáveis 

influenciadoras sejam fatores determinantes e se desdobrem dessa maneira? Se sim, a 

coprodução de inovação seria a resposta do comportamento dos atores? Além disso, o que está 

determinando as variáveis influenciadoras? 

Maior atenção também deverá ser dada às diferenças entre os tipos de atores e suas 

necessidades. Outras análises podem se concentrar nos relacionamentos e na construção de 

culturas de confiança, com respeito aos interesses, conhecimentos, culturas e tipos de atores. 
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Considerando ainda o uso cada vez maior de relações e processos digitais, com mais 

conectividade, somada a uma mudança para a economia compartilhada, onde as empresas têm 

um potencial significativo para trabalhar em inovação de forma colaborativa, sugere-se estudos 

e pesquisas que investiguem a coprodução de inovação em plataformas e ecossistemas digitais. 

Sugere-se, ainda, investigar como o ciclo do conhecimento nas diferentes abordagens 

de produção de conhecimento (multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar) favorece o 

desenvolvimento da coprodução de inovação nos ecossistemas de inovação. Quais relações 

entre variáveis favorecem a coprodução inter e transdisciplinar de conhecimento, e como e em 

que grau os aspectos culturais influenciam na dinâmica de interação entre os atores e na variável 

liderança. 

Estes trabalhos futuros podem contribuir para compreender como a coprodução da 

inovação acontece na prática, uma vez que as descrições empiricamente documentadas de tais 

processos são raras. 

Por fim, os ecossistemas de inovação apresentam um complexo contexto composto 

por entidades não lineares e abertas caracterizadas por motivações multifacetadas de atores em 

dinâmicas de interação. No contexto da crescente complexidade organizacional das economias, 

impulsionada pela necessidade de adaptação a elevadas incertezas, destaca-se o papel central 

da coprodução de inovação na resolução de problemas complexos e soluções para a sociedade, 

além da necessidade de ampliar e aprofundar a pesquisa nesta temática. 
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APÊNDICE A – Quadro Referencial para as Perguntas aos Especialistas a partir do 

Modelo Conceitual do Potencial de Coprodução de Inovação 

 

Construto Autores Referência Geral 

do(s) autor(es) 

Dimensão Referência do(s) autor(es) 

E
co

ss
is

te
m

a
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e 
In

o
v

a
çã

o
 

Durst e 

Poutanen 

(2013) 

“A revisão dos 

trabalhos sugere que 

fatores para a 

implementação bem-

sucedida de 

ecossistemas de 

inovação podem ser 

encontrados nas 

dimensões recursos, 

governança, estratégia 

e liderança, cultura 

organizacional, gestão 

de recursos humanos, 

pessoas, parceiros, 

tecnologia e 

clusterização.”  

Recursos  

 

 

 

“...Os atores envolvidos precisam ter 

medidas em mãos para melhor 

controle e alocação de recursos em 

diferentes operações comerciais. Dado 

o escopo dos ecossistemas de 

inovação, essas medidas precisam ir 

além dos limites da organização e 

abordar todos os atores envolvidos e 

suas preocupações.” 

Governança “A tabela indica que especialmente a 

dimensão de governança desempenha 

um papel central nos ecossistemas de 

inovação que é facilmente 

compreensível, considerando os 

diferentes atores e, portanto, os 

desafios de comunicação que precisam 

ser enfrentados em um sistema desse 

tipo. Assim, o fator aborda áreas como 

controle, aspectos estruturais e 

tecnológicos, gerenciamento de dados, 

análise e processamento de dados. 

Além disso, são destacadas questões 

relacionadas à flexibilidade e à forma 

de governança.” 

Estratégia e 

Liderança 

 

 

“Além disso, estratégia e liderança, 

cultura organizacional e parceiros são 

vistos como aspectos críticos que 

precisam ser cuidadosamente tratados 

para aumentar o sucesso dos 

ecossistemas de inovação. (...) Essas 

dimensões também estão intimamente 

ligadas à dimensão da governança.” 

Cultura 

organizacional 

 

Gestão de 

recursos 

humanos 

 

“Inovação como parte integrante das 

descrições de cargo”. 

Pessoas 

 

 

“Judy Estrin (2009) fornece uma visão 

alternativa sobre o ecossistema de 

inovação em nível nacional. Ela 

sugere que “os ecossistemas de 

inovação são constituídos por 

comunidades de pessoas com 

diferentes tipos de conhecimentos e 

conjuntos de habilidades” e que as 

comunidades mais importantes são 

pesquisa, desenvolvimento e 

aplicação (p. 37–38). Segundo Estrin, 

para que os ecossistemas sejam 

inovadores, deve haver uma 

polinização cruzada constante e 

equilibrada de ideias, perguntas, 

conhecimento e tecnologia entre as 

comunidades mais importantes.” 

Tecnologia 
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Parcerias “Além disso, estratégia e liderança, 

cultura organizacional e parceiros 

são vistos como aspectos críticos que 

precisam ser cuidadosamente tratados 

para aumentar o sucesso dos 

ecossistemas de inovação.” 

Clusterização “Os arranjos colaborativos, [...], 

podem basear-se na concentração 

local de especificações industriais, 

como os clusters de Porter (1998), 

mas o modelo de ecossistema 

expandiu a ideia de agrupamento 

local, para abranger a economia 

global em rede e vários atores 

interdependentes (Rubens et al. 

2011).” 

Ritala e 

Almanoupou

lou (2017) 

 Dimensão 

espacial 

“[..] Nesse sentido, sugerimos que o 

termo ecossistema de inovação deva 

ser idealmente utilizado em sistemas 

que se concentram em atividades de 

inovação (objetivo / propósito), 

envolvam a lógica da 

interdependência do ator em um 

contexto particular (dimensão 

espacial) e abordem a co-evolução 

inerente dos atores (dimensão 

temporal). p.41 

 Dimensão 

temporal 

Hoffecker 

(2019) 

 Atores 

 

 

 

 

 

 

 

“Com base em nossa pesquisa de 

estudo de caso sobre ecossistemas 

locais de inovação em economias em 

desenvolvimento e desenvolvidas, 

identificamos seis tipos de atores com 

papéis particularmente importantes a 

desempenhar. Isso inclui: 1) empresas 

de vários tamanhos, desde startups e 

pequenas e médias empresas (PMEs) 

até grandes empresas; 2) organizações 

comunitárias e sem fins lucrativos 

(OBCs e ONGs); 3) centros e 

institutos de pesquisa, educação e 

P&D; 4) provedores de financiamento, 

incluindo doações e doações, bem 

como produtos e serviços financeiros; 

5) governos e agências 

governamentais, particularmente 

órgãos locais e regionais; e 6) redes, 

alianças, associações e grupos de 

indivíduos, formais e informais. 

 Recursos 

 

 

 

 

[...] os processos de inovação exigem 

recursos e condições facilitadoras, 

além dos tipos de atores e papéis [...]. 

[...] nosso modelo identifica cinco 

tipos de recursos necessários para os 

processos de inovação e três aspectos 

do ambiente favorável que 

influenciam diretamente a capacidade 

do sistema de produzir e apoiar a 

inovação. São eles:  

Ambiente Natural - características 

ambientais de um local, incluindo seu 
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patrimônio natural e características 

que o diferenciam, bem como o capital 

natural e os recursos ecológicos 

abundantes e escassos. Eles fornecem 

um contexto crucial e catalisador para 

a inovação em termos de restrições, 

oportunidades, desafios e "domínios 

de inovação" localmente relevantes, 

bem como matérias-primas que são 

utilizadas e transformadas pelo 

processo de inovação. 

Capital Humano - conhecimento, 

habilidades, capacidades e 

competências que permitem às 

pessoas produzir inovação, apoiar 

processos de inovação e contribuir 

para a atividade econômica de maneira 

mais geral por meio da criação de 

bens, serviços e novas ideias. 

Capital Social - informações, 

confiança e normas de reciprocidade 

que existem dentro de um grupo ou 

rede social, criam benefícios para o 

grupo, sendo um dos mais importantes 

a capacidade de se engajar em "ações 

coletivas mutuamente benéficas". 

Esses recursos podem afetar a 

capacidade dos membros do grupo de 

se conectarem efetivamente entre si 

(“capital de ligação”) e de se conectar 

efetivamente com outros indivíduos 

ou grupos (“capital de ponte”), os 

quais desempenham um papel crítico 

nos processos de inovação e 

empreendedorismo. 

Infraestrutura - redes, sistemas e 

instalações (laboratórios, espaços de 

makers, centros de fabricação etc.), 

tangíveis e intangíveis, necessários 

para a inovação e a atividade 

econômica orientada para a inovação. 

Recursos Financeiros - tipos e 

quantidades de financiamento, 

produtos financeiros e serviços 

relacionados disponíveis aos 

inovadores para apoiar seu processo 

de inovação e a difusão da inovação 

por meio do empreendedorismo e 

outros canais. Incluem vários tipos de 

financiamento com requisitos e termos 

diferentes, como presentes, subsídios, 

empréstimos e patrimônio, além de 

produtos e serviços financeiros, como 

serviços bancários, seguros e crédito 

rotativo. 

 Contexto 

(ambiente 

favorável) 

[...] refere-se aos aspectos de um local 

que contribuem para facilitar ou inibir 

os processos de inovação. São eles: 

Contexto dos Sistemas de Mercado - 

se referem aos sistemas econômicos 
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através dos quais "atores públicos e 

privados colaboram, coordenam e 

competem pela produção, distribuição 

e consumo de bens e serviços". Eles 

incluem cadeias de valor, mercados 

finais e famílias e mercados de 

insumos e serviços, bem como muitos 

dos mesmos recursos e condições 

propícias que influenciam o 

funcionamento da atividade 

econômica. 

Contexto Cultural e Institucional - 

afeta os sistemas de mercado em geral, 

bem como o funcionamento mais 

específico dos ecossistemas locais de 

inovação. Inclui crenças culturais, 

valores e costumes, bem como regras 

formais e informais, padrões, normas 

e hábitos compartilhados 

(coletivamente referidos como 

"instituições") que produzem rotinas 

previsíveis de comportamento e 

interação. Independentemente de 

regras e normas serem formais 

(referidas como “instituições rígidas”) 

ou informais (“instituições flexíveis”), 

elas afetam a maneira como os atores 

interagem entre si e com seu ambiente 

e, portanto, influenciam 

profundamente o contexto de 

inovação e empreendedorismo. 

Contexto Regulatório e Político - 

tipos de leis, regulamentos e políticas 

existentes em um local, bem como a 

maneira e a extensão em que são 

aplicadas, criam incentivos - ou 

desincentivos - à inovação. De leis que 

protegem a propriedade intelectual a 

regulamentações que influenciam a 

capacidade de iniciar uma nova 

empresa para políticas tributárias e de 

certificação, o contexto jurídico, 

regulatório e político afeta 

diretamente o funcionamento e o 

desempenho dos ecossistemas locais 

de inovação. Além do conteúdo e da 

aplicação das leis, esse aspecto do 

contexto também inclui os processos 

através dos quais a regulamentação e a 

política são criadas e podem ser 

alteradas, e até que ponto essas 

processadas são fechadas (ou seja, 

dominadas por interesses limitados) 

ou abertas influenciar e participar de 

uma ampla variedade de atores, 

particularmente os menos poderosos. 

C
a

p
a

ci

d
a

d
e 

d
e 

In
o

v
a

çã

o
 

Lawson e 

Samson 

(2001) 

 Visão e 

estratégia  

 

“O vínculo entre visão, estratégia e 

inovação é importante para o 

gerenciamento eficaz da inovação. A 

estratégia determina a configuração de 
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recursos, produtos, processos e 

sistemas que as empresas adotam para 

lidar com a incerteza existente em seu 

ambiente. Exige que as empresas 

tomem decisões sobre quais negócios e 

funções devem executar e em quais 

mercados. A inovação bem-sucedida 

requer uma articulação clara de uma 

visão comum e a expressão firme da 

direção estratégica. Este é um passo 

crítico na institucionalização da 

inovação. Sem uma estratégia de 

inovação, interesse e atenção se tornam 

muito dispersos.” 

 Competências 

(aproveitamento 

da base de 

competências) 

 

 

“A capacidade de direcionar recursos 

de maneira correta e eficaz para onde 

eles são necessários há muito é 

reconhecida como essencial para o 

sucesso da inovação (BURGELMAN 

e MAIDIQUE, 1988). Variáveis 

importantes incluem gerenciamento 

de recursos, disponibilidade de canais 

de financiamento, champions em 

inovação e adoção de princípios de e-

business.” 

 Inteligência 

organizacional 

 

 

 

“Capacidade de processar, interpretar, 

codificar, manipular e acessar 

informações de maneira intencional e 

direcionada aos objetivos, para que 

possa aumentar seu potencial 

adaptativo no ambiente em que opera 

(GLYNN, 1996, p. 1088). [...] A 

inteligência organizacional é 

principalmente sobre aprender com os 

clientes e sobre os concorrentes.” 

 Criatividade e 

gestão de ideias 

 

“A criatividade opera ao longo de um 

continuum. Pode vir dos milhões de 

pequenos atos de funcionários que 

acumulam uma melhoria contínua 

significativa ou, alternativamente, a 

criatividade pode resultar em uma 

ideia radical que transforma a 

estratégia de negócios ou cria novos 

negócios. As organizações precisam 

incentivar a criatividade ao longo 

deste continuum e em todos os níveis. 

A criatividade requer pensamento 

divergente sobre o que pode ser 

realizado, não comprovado ou não 

testado. Pode ser guiado pelo 

conhecimento (como aplicamos 

novos conhecimentos?) ou guiado 

pela visão (esse é nosso objetivo, de 

que novos conhecimentos 

precisamos?). A criatividade pode ser 

vista como o processo de geração de 

ideias.” 
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 Estruturas e 

Sistemas 

“A inovação bem-sucedida requer 

uma estrutura geral de negócios 

formal ideal (BURGELMAN e 

MAIDIQUE, 1988). A menos que essa 

estrutura e seus processos resultantes 

sejam propícios a um ambiente 

favorável, é improvável que outros 

componentes do sistema de inovação 

tenham sucesso.” 

“Quanto mais permeável e orgânica a 

estrutura organizacional, maior o 

potencial de surgirem ideias 

inovadoras.” 

“Empresas altamente inovadoras 

construíram um sistema de 

recompensa que promove o 

comportamento criativo, incluindo o 

sistema de “escada dupla”, esquemas 

de sugestões, reconhecimento público 

e bônus financeiros.” 

“As empresas também podem 

estabelecer metas de alta dificuldade 

para seus funcionários, para ajudar a 

institucionalizar a busca pela 

inovação.” 

 Cultura e clima 

organizacional 

 

 

 

“A cultura e o clima adequados dentro 

da organização também são de vital 

importância para o sucesso da 

inovação. Os componentes 

subjacentes à construção da cultura e 

do clima são a tolerância à 

ambiguidade, funcionários 

capacitados, tempo criativo e 

comunicação.” 

 Gestão da 

tecnologia 

“A gestão da tecnologia é crucial para 

as organizações de hoje. A mudança 

em direção a redes externas e a 

alavancagem de toda a base de 

conhecimento corporativa significa 

que estamos mais preocupados com o 

gerenciamento da tecnologia dentro da 

organização como um todo, do que 

com a pesquisa e o desenvolvimento 

em si (FUSFELD, 1995). Vários 

autores desenvolveram “auditorias de 

competência tecnológica”, permitindo 

às empresas avaliar suas capacidades 

tecnológicas, necessidades e 

possibilidades em relação aos 

objetivos gerais de negócios 

(BESSANT, 1994; COOMBS, 1994) 

Slater, Mohr 

e  

Sengupta 

(2014) 

 Cultura 

Organizacional 

 

 

 

 

“Deshpandé e Webster (1989, p. 4) 

descreveram a cultura como "o padrão 

de valores e crenças compartilhados 

que ajudam os membros de uma 

organização a entender por que as 

coisas acontecem e, assim, ensinam-

lhes as normas comportamentais da 

organização". Esta revisão da 

literatura sobre o papel da cultura 
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organizacional em facilitar o 

desenvolvimento de uma capacidade 

radical de inovação de produto revelou 

várias maneiras pelas quais esses 

valores e crenças são abordados na 

literatura: (1) a estrutura de valores 

concorrentes (DESHPANDÉ, 

FARLEY E WEBSTER, 1993, 

QUINN e ROHRBAUGH, 1983), 

incluindo os vários componentes de 

(1) uma cultura de adocracia; (2) 

orientações de clientes, concorrentes e 

tecnológicas de uma empresa; (3) 

orientação de aprendizado de uma 

empresa cujos valores amplificam o 

valor das orientações mencionadas 

anteriormente; (4) a "vontade de 

canibalizar" de uma empresa 

(CHANDY e TELLIS, 1998) 

representada em seus valores e crenças 

sobre investimentos em tecnologias da 

próxima geração.” p.557 

 Liderança 

Senior 

 

 

 

 

 

 

 

“A primeira tarefa do líder é definir 

um tom apropriado para a inovação. 

Pesquisas mostram que a atenção do 

CEO é um importante fator de 

inovação, independentemente de o 

foco de atenção estar especificamente 

na inovação, em eventos externos ou 

no futuro (O'CONNOR e VERYZER, 

2001; YADAV, PRABHU e 

CHANDY, 2007). Um líder eficaz 

exibe traços específicos de liderança: 

eles (1) exalam paixão; (2) articular 

intenção estratégica e visão de 

mercado; (3) imbuir os tecnólogos 

com uma orientação de valor para o 

cliente; (4) fornecer proteção física 

(isolar a organização de inovação 

radical para minimizar distrações e 

pressões de curto prazo), apoio 

psicológico e incentivo (para a equipe 

do projeto de inovação radical, mesmo 

durante os inevitáveis pontos baixos 

do projeto); (5) dedicar recursos 

suficientes e aplicar métricas 

apropriadamente diferentes para 

avaliar o sucesso do que para a 

inovação convencional; e (6) recrutar, 

desenvolver e reter pessoas que 

possuam um conjunto robusto de 

habilidades, conhecimentos e 

mentalidade para impulsionar a 

inovação radical (SIMON et al., 

2003).” p.555 

 Características 

organizacionais 

 

 

 

“Nossa análise dos componentes de 

uma capacidade radical de inovação 

de produto identificou o efeito das 

seguintes características 

organizacionais: estrutura 
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organizacional, dependência de 

parcerias, integração interfuncional e 

uso de um sistema de gerenciamento 

de desempenho de marketing no 

processo de inovação. O’Connor 

(2008) argumentou que a inovação 

radical requer um grupo 

organizacional identificável 

responsável pelo desenvolvimento e 

manutenção da capacidade de 

inovação radical e que é medido em 

seus resultados. [...]Características 

organizacionais (estrutura, 

dependência de parceiros e integração 

interfuncional) exibem interrelações 

importantes com o próprio processo 

radical de inovação de produtos. Por 

exemplo, parceiros e equipes 

interdisciplinares são uma parte 

essencial do processo de descoberta 

para inovação.” 

 Estratégia de 

lançamento de 

produtos 

 

“[...] uma variedade de fatores na 

estratégia de lançamento de produtos 

está relacionada a uma capacidade de 

inovação radical de produtos, 

incluindo foco, tempo, variáveis do 

mix de marketing e agregação. As 

estratégias de lançamento também 

devem permitir diferenças na 

inovação do produto ou na velocidade 

desejada do tempo de colocação no 

mercado (HULTINK et al., 1997).” 

 Processo de 

Inovação 

Radical de 

Produto  

 

“O estudo de O'Connor e DeMartino 

(2006) de 12 grandes empresas 

multinacionais (incluindo IBM, 

DuPont, GE e 3M, entre outras), com 

base na intenção declarada de 

desenvolver uma capacidade de 

inovação radical de produto, 

identificou três competências maduras 

(totalmente desenvolvidas) de 

capacidade de inovação radical no 

desenvolvimento de produtos: 

descoberta, incubação e aceleração. 

[...] O objetivo da descoberta é 

identificar, avaliar, elaborar e 

desenvolver novas ideias em 

oportunidades de inovação radicais. 

[...] Durante a incubação, a 

organização cultiva e refina o produto 

prospectando oportunidades de 

mercado em potencial, identificando 

tecnologias/produtos complementares 

e explorando oportunidades de 

parceria em potencial [...] Finalmente, 

a capacidade de aceleração aproveita 

os projetos que demonstraram 

potencial comercial e os refina até o 

ponto onde eles podem ser 

autossustentáveis.” 
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C
a

p
a

ci
d

a
d

es
 I

n
te

g
ra

d
o

ra
s 

Helfat e 

Raubitschek 

(2018) 

“Essas capacidades 

fornecem a capacidade 

de comunicação 

confiável e repetível e 

atividades de 

coordenação 

direcionadas à 

introdução e 

modificação de: 

produtos; recursos e 

capacidades; modelos 

de negócios. As 

variantes de “segunda 

ordem” desses recursos 

(significando recursos 

para alterar recursos 

dinâmicos, por 

WINTER, 2003) 

abrangem a capacidade 

de configurar e alterar a 

maneira pela qual as 

atividades de 

comunicação e 

coordenação ocorrem.” 

 

 

Conhecimento 

integrador 

 

 

            *Interno 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

            *Externo 

“Ao analisar a introdução de novos 

produtos ao longo do tempo nas 

empresas, Helfat e Raubitschek (2000: 

964) enfatizaram a importância do 

conhecimento integrativo - isto é, 

“conhecimento que integra ou 

conhecimento de como integrar 

diferentes atividades, capacidades e 

produtos dentro de uma corrente 

vertical ou através de correntes 

verticais". A capacidade de uma 

empresa de integrar conhecimento 

dessa maneira constitui uma 

capacidade integradora interna. 

Mais especificamente, uma capacidade 

integradora interna refere-se à 

capacidade de comunicação e 

coordenação eficazes de atividades, 

recursos (incluindo conhecimento) e 

capacidades, investimentos e objetivos 

nas empresas (HELFAT e CAMPO-

REMBADO, 2016). 

 

“Helfat e Campo-Rembado (2016) 

sugeriram recentemente que empresas 

que orquestram ecossistemas de 

produtos complementares e 

relacionados verticalmente podem se 

beneficiar de capacidades integradoras. 

Esse tipo de capacidade integradora 

suporta interações e relacionamentos 

com partes externas, permitindo que as 

empresas alinhem atividades e 

produtos, recursos e capacidades, 

investimentos e objetivos com seus 

parceiros, além de facilitar a 

coordenação interna dentro das 

empresas (Chen et al., 2017). As 

capacidades integrativas que suportam 

relacionamentos externos e o 

alinhamento entre parceiros não são 

específicos dos ecossistemas.” 

 

 

Capacidade de 

Aliança12 

 

 

“[...]capacidade de aliança serve para 

coordenar recursos, tarefas, 

investimentos e objetivos, tanto com 

parceiros da aliança como 

internamente (KALE et al., 2002). 

Uma capacidade de aliança repousa 

sobre rotinas e habilidades 

organizacionais, especialmente 

aquelas para gerenciamento de 

conhecimento, e suporta uma 'função 

de aliança' para a realização de 

 

12 Dyer e Singh (1998) referem-se a uma capacidade de aliança como uma “capacidade relacional” - disposição e a capacidade da empresa de se engajar em 

parcerias. Helfat e Raubitschek (2018) usam o termo “capacidade integrativa” que engloba o conceito de capacidade relacional, mas é mais amplo na medida em 

que inclui atividades internas e externas, bem como a orquestração das atividades interligadas de múltiplos parceiros simultaneamente. 



176 

  

atividades específicas (KALE et al., 

2002). 

 

 

C
a

p
a

ci
d

a
d

e 
C

o
p

ro
d

u
ti

v
a

 

Van 

Kerkhoff e 

Lebel (2015) 

“Capacidade 

coprodutiva é a 

combinação de 

recursos científicos e 

capacidade de 

governança que molda 

a extensão que uma 

sociedade, em vários 

níveis, pode 

operacionalizar as 

relações entre 

instituições e atores 

científicos e públicos, 

privados e da sociedade 

civil para efetuar 

mudanças sociais 

cientificamente 

informadas.” 

Capacidades 

Científicas  

“[...] base científica da tomada de 

decisões na escala do projeto e do 

programa.” 

“[...]A coprodução é 

fundamentalmente um desafio ao 

elitismo científico, e o foco nas 

capacidades coprodutivas é uma 

maneira de entender e aceitar melhor 

esse desafio nos diversos ambientes em 

que a ciência pode dar uma 

contribuição positiva à governança 

ambiental.” 

“[...] Nossa ideia de capacidade em 

relação à coprodução e às respostas às 

mudanças ambientais globais 

preocupa-se especificamente com as 

capacidades de criar, acessar, 

interpretar e aplicar conhecimento 

científico e baseado em pesquisa; e a 

capacidade de combinar ciência com 

conhecimento existente e localizado, 

práticas e governança para efetuar 

mudanças.” 

Capacidade de 

Governança 

“Claramente, essas duas noções de 

coprodução estão relacionadas. A 

primeira, como conceito descritivo, 

destacando importantes relações entre 

ciência e governança que existem em 

várias escalas e são incorporadas em 

contextos sociais, culturais e políticos; 

a segunda como ativo, alguns podem 

dizer conceito prescritivo e normativo, 

segundo o qual esses relacionamentos 

podem e devem ser deliberadamente 

gerenciados e aprimorados para 

melhorar a base científica da tomada 

de decisões na escala do projeto e do 

programa.” 

“É importante ressaltar que não 

afirmamos que essas capacidades 

determinem habilidades específicas 

para provocar mudanças; ao contrário, 

eles criam as condições sob as quais 

uma governança eficaz, flexível e 

responsiva pode ou não ocorrer. Uma 

vez articulados os pontos fortes e 

fracos das capacidades coprodutivas 

existentes, é possível identificar e 

buscar áreas de apoio, intervenção e 

desenvolvimento.” 

Contexto 

(ambiente 

propício) 

“A importância de reconhecer 

contextos locais para coprodução 

também é destacada por Hulme 
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 (2010). Ele argumenta que os 

discursos predominantes 

globalizaram tanto a tomada de 

conhecimento quanto a tomada de 

decisão em relação às preocupações 

globais sobre mudanças ambientais, 

tornando a diversidade, a riqueza e os 

desafios dos contextos locais em 

grande parte invisíveis (HULME, 

2010). Isso gerou cisões entre a 

ciência universalizada focada na 

produção de fatos globais e contextos 

locais de criação de significado nos 

quais esses fatos devem ser 

interpretados e usados (JASANOFF, 

2010). Ambos os autores nos 

convidam a examinar atentamente a 

tomada de decisão e a tomada de 

conhecimento como processos 

dinâmicos e intimamente conectados 

em uma variedade de escalas 

sociopolíticas.” 

Schuttenberg 

e Gutt 

(2015) 

“Essencialmente, a 

coprodução do 

conhecimento confia na 

capacidade das equipes 

de partes interessadas 

de resolver 

efetivamente 

problemas complexos 

quando houver 

representação, 

capacidade, confiança e 

comprometimento 

adequados com o 

aprendizado.” 

Capacidades 

Individuais e 

Organizacionais 

 

 

“Nosso framework propõe três amplas 

fontes de capacidade coprodutora. A 

primeira fonte são as capacidades 

individuais e organizacionais 

existentes para ciência, conhecimento 

tradicional, gerenciamento e 

governança (C1). Essas capacidades e 

competências são frequentemente 

consideradas a base para a solução 

eficaz de problemas na ciência e 

governança de recursos naturais. Sua 

inclusão como fonte de capacidade 

coprodutiva reflete uma hipótese de 

que fortes habilidades nesses 

domínios individuais apoiarão a 

coprodução de conhecimento 

transdisciplinar ou transformacional 

(VAN KERKHOFF e LEBEL, 

2015).” 

Processo de 

Coprodução 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A coprodução do conhecimento pode 

ser melhor entendida como uma 

categoria de pesquisa participativa e 

abordagens de governança 

colaborativa que seguem amplamente 

a teoria da mudança apresentada na 

Figura 1 [...]. O objetivo final (O3) 

dessas abordagens é catalisar decisões 

e ações que refletem o melhor 

conhecimento disponível como 

resposta a problemas complexos de 

sustentabilidade (CASH et al. 2003; 

CRONA e PARKER, 2012; equipe de 

transição Future Earth 2012; 

MAUSER et al. 2013). Para atingir 

esse objetivo final, a coprodução do 

conhecimento se concentra no 

'processo' de criação de 

conhecimento, tanto quanto em seus 
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produtos resultantes (Walter et al. 

2007).” 

“Mesmo se houver desequilíbrios de 

poder no contexto social mais amplo 

(C2), o processo de coprodução 

precisa criar um oásis no qual as partes 

interessadas tenham uma voz igual 

para que a confiança, a criatividade e 

o entendimento compartilhado 

possam se desenvolver.” 

Sistema 

Socioecológico 

(Contexto) 

 

 

 

“A segunda fonte de capacidade 

coprodutiva é o sistema 

socioecológico (SES) mais amplo, no 

qual ocorrem os processos de 

coprodução do conhecimento (C2), 

incluindo suas características 

biofísicas, sociais, culturais e 

institucionais (GLASER et al., 2012). 

Esse contexto foi descrito como o 

ambiente propício para o 

desenvolvimento de capacidade 

(UNDP 1998). Nosso framework 

propõe o SES como um conjunto de 

variáveis moderadoras, que 

influenciarão os resultados do 

processo de coprodução.” 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE – B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Modelo 
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APÊNDICE – C - Instrumento de coleta – roteiro de entrevista semiestruturada 

A construção deste instrumento baseia-se nas pesquisas evidenciadas nos quadros 16 

e 17, a partir da revisão de literatura que permitiu desenvolver a abordagem relacionada à 

capacidade de coprodução de inovação, considerada como um conjunto de capacidades 

dinâmicas de uma organização e/ou ecossistema, compreendido pelas capacidades de inovação, 

capacidades integradoras (HELFAT; RAUBITSCHEK, 2018) e capacidades coprodutivas 

(SCHUTTENBERG; GUTH, 2015; VAN KERKHOFF; LEBEL, 2015). Estas capacidades, de 

modo dinâmico, combinam os recursos técnico-científicos e a capacidade de governança em 

vários níveis, operacionalizando as relações entre instituições para efetuar mudanças e 

coproduzir inovação. 

As assertivas a seguir buscam identificar as relações associadas à capacidade de 

coprodução de inovação: (1) Capacidade de Inovação; (2) Capacidades Integradoras e; (3) 

Capacidades Coprodutivas.  

Esta sessão é composta por 23 afirmativas. Os especialistas discorrem sobre as 

relações entre as variáveis validando ou discordando, de acordo com a sua percepção e 

conhecimento. 

                    

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

  

ROTEIRO DE QUESTÕES – ESPECIALISTAS 

Bloco Variáveis Organizacionais 

1. O alinhamento com parceiros externos em atividades de desenvolvimento de produtos 

(e compartilhamento de recursos e investimentos de uma organização) influencia na 

capacidade científica da organização (capacidade de criar, acessar, interpretar e aplicar 

conhecimento científico e baseado em pesquisa). 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

Observações:  

 

 

2. A liderança (sênior) voltada para a inovação em uma organização influencia (nos seus 

processos de gestão da tecnologia e na gestão de ideias) na capacidade de integrar 

conhecimentos em benefício da inovação. 
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a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

 

Observações:  

 

3. A estrutura organizacional e seus sistemas de gestão, (ex. gestão de desempenho e de 

recompensas, objetivos “flexíveis” para inovação, e outros mecanismos desta natureza) 

influencia: (i) a liderança sênior da organização voltada para os processos de 

inovação;(ii) a cultura e clima organizacional voltada para a inovação. 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

 

Observações:  

 

4. Uma visão da organização com foco em inovação influencia: (i) na aprendizagem da 

organização sobre clientes e competidores, (ii) a cultura e clima da organização. 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

 

Observações:  

 

 

5. As estratégias (de desenvolvimento) de inovação na organização influenciam nas (sua 

capacidade de comunicação e coordenação de) atividades de gestão da informação e/ou 

conhecimento e vice-versa. 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

 

Observações:  
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6. As estratégias (de desenvolvimento) de inovação na organização influenciam na sua 

capacidade de formar alianças com outras organizações e vice-versa. 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

 

Observações:  

 

Bloco Variáveis do Ecossistema de Inovação 

7. As configurações sociais, institucionais e políticas do ecossistema de inovação 

influenciam a cultura e o clima das organizações partícipes. 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

 

Observações:  

 

8. Considerando os diferentes atores em um ecossistema de inovação, a governança do 

ecossistema influencia a capacidade de aliança das organizações – ex. mecanismos 

como contratos e relacionamentos baseados em confiança. 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

Observações:  

 

9. As interações positivas entre atores e grupos (confiança, disposição e espaço 

institucional para compartilhar informações e poder de decisão) é influenciada pelas 

estratégias do ecossistema (por exemplo, investimentos em infraestrutura, timming dos 

parceiros envolvidos, avaliação sistemática de riscos, entre outros). 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

Observações:  
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10. A liderança do ecossistema de inovação influencia os atores na escolha das atividades: 

quais empreender com parceiros e quais levar ao mercado aberto. O papel que um ator 

desempenha em um ecossistema e o valor que ele contribui são mais importantes do que 

o setor ao qual o ator pertence ou a sua identidade legal. 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

Observações:  

 

11. A cultura de inovação de um ecossistema influencia a cultura organizacional dos atores 

(tolerância à ambiguidade, empoderamento dos empregados, tempo criativo, 

comunicação etc.) estimulando-os a inovar.  

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

Observações:  

 

12. As políticas legais, regulatórias, econômicas e tributárias do ecossistema de inovação 

influenciam a ação de inovadores e empreendedores (incentiva ou frustra). 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

Observações:  

 

13. As políticas legais, regulatórias, econômicas e tributárias do ecossistema de inovação 

influenciam as interações (interdependência) entre atores (interação de duas vias entre 

atores que induzem a mudanças) coevolução entre atores heterogêneos do ecossistema. 

Influenciam no alinhamento com parceiros? 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

Observações:  

 

14. Os recursos para inovação em um ecossistema de inovação (recursos naturais e recursos 

criados como infraestrutura, recursos financeiros e capital humano e social necessários 
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para a inovação) influenciam na capacidade dos atores de participação em redes de P&D 

e produção colaborativa de trabalhos científicos. 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

Observações:  

15. A capacidade dos atores de gerir informação e conhecimento influencia no 

envolvimento (ou não) de pesquisadores de pós-doc nos processos de inovação (acesso 

à comunidade científica mundial, estado da arte). 

 

d) Valido                                

e) Refuto    

f) Não posso avaliar 

Observações:  

 

Bloco Variáveis de Capacidades Relacionais 

 

16. As interações e relacionamentos entre atores (que permitem aos atores alinharem suas 

atividades e produtos, recursos e capacidades, investimentos e objetivos com seus 

parceiros) influencia na capacidade de governança do ecossistema de inovação 

(processos de engajamento; capacidade de participação; estratégias de governança 

colaborativa). 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

Observações:  

 

17. A interação entre atores é influenciada pelo contexto do ecossistema de inovação (grau 

de confiança; ambiente para colaboração; configuração institucional e sócio-política, 

inclusive relações de poder, institucionais e políticas). 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

Observações:  
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18. As competências organizacionais dos atores (capacidade de criar, acessar, interpretar e 

aplicar conhecimento científico e baseado em pesquisa) influencia na forma como os 

atores interagem (o processo de coprodução): no grau de representação das partes 

interessadas; (19) nos mecanismos de compartilhamento de conhecimento. 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

Observações:  

 

20. As competências organizacionais dos atores (capacidade de criar, acessar, interpretar e 

aplicar conhecimento científico e baseado em pesquisa) influencia (i) na liderança do 

ecossistema; (21) na governança do ecossistema. 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

Observações:  

22. O contexto de um ecossistema de inovação (cultura, confiança, experiências sociais, 

preconceitos culturais da ciência e do governo, configurações sociais, institucionais e 

políticas) influencia na resolução de conflitos entre os atores que estão coproduzindo. 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

Observações:  

23. A clareza de propósito do ecossistema influencia na mobilização, participação e 

comprometimento dos atores em prol da inovação. 

 

a) Valido                                

b) Refuto    

c) Não posso avaliar 

Observações:  
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APÊNDICE – D - Mapas de relacionamento entre dimensões e variáveis por autor 
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