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Onde está a tecnologia? 



Importância da tecnologia 

A tecnologia está presente tanto em produtos 
quanto em processos 

 

Os processos de busca e seleção apresentam um 
caráter cumulativo e desenvolvem a capacidade 

da firma em identificar oportunidades 
tecnológicas.  



O que fazer? 



Incertezas sobre uma tecnologia 

Apesar da inovação tecnológica ser vista 
como uma importante fonte de vantagem 

competitiva, nem sempre a adoção de uma 
nova tecnologia traz riqueza para a empresa, 

além de, às vezes, não estar alinhada à 
estratégia da organização  



O que analisar? 

Necessidade de analisar os fatores 
técnicos, econômicos e institucionais para 
se ter uma base de informações relevantes 

para a definição de qual “trajetória 
tecnológica” seguir 



O que é tecnologia? 

• Para muitos, tecnologia é entendida como 
máquinas, equipamentos e aparelhos. 

• Há ainda os que a consideram como ferramenta, 
como instrumento. 

• Tecnologia também é entendida como processo, 
compreendendo certos saberes constituídos para 
a geração e utilização de produtos e para 
organizar as relações humanas. 



O que é tecnologia? 

• A expressão tecnologia compreende 
tecnologias materiais e não-materiais. 

• Na abordagem sociológica do termo, 
tecnologia “envolve todas as formas de 
técnica produtiva”, incluindo o trabalho 
manual e intelectual e não é sinônimo de 
máquina, como entendido no senso comum. 



Inovação tecnológica 

A inovação tecnológica “envolve um processo 
sócio-técnico” que pode ser melhor entendido 

em uma perspectiva dinâmica, uma vez que 
qualquer tecnologia é determinada por “um 

número complexo de inter-relações – tanto no 
nível societal quanto no nível das empresas”. 



Inovação tecnológica 

As novas tecnologias compreendem as 
máquinas, os equipamentos, os diversos 

instrumentos, o modelo de organização das 
empresas e de organização do trabalho 

(incluindo inovações na gestão e nas relações de 
trabalho) em um contexto histórico social. 



O que é tecnologia 

[...] as habilidades, o conhecimento e os 
artefatos teóricos e práticos que podem ser 

usados para desenvolver produtos/serviços em 
organizações, bem como utilizados em sistemas 

para a produção e fornecimento desses 
produtos/serviço (BURGELMAN, MAIDIQUE e 

WHEELWRIGHT, 2001, p. 4)  



Por que tecnologia ou inovação tecnológica? 

Ciência e tecnologia são instrumentos 
importantes para a saúde e o tratamento de 

doenças, assim como para a construção de um 
momento civilizatório de paz e de vida digna e 

decente para todos. 





Por que tecnologia ou inovação tecnológica? 

Os temas tecnologia e inovação tecnológica 
estão em pauta nos meios de comunicação e 

nas agendas de governos, empresas, 
agências de fomento a pesquisas e diversas 

organizações sociais 



Estimativas equivocadas 

• Quatro fontes de erros em estimar os benefícios que se 
pode obter com inovações tecnológicas (GOLD, 1980):  

 

– Subestimar os prazos necessários para que as inovações 
funcionem efetivamente; 

– Superestimar a utilização das inovações como base para 
avaliar os benefícios; 

– Subestimar as necessidades de adaptações dos processos 
e operações integradas ao processo operacional; e 

– Subestimar os problemas e custos advindos da aceitação 
de mudanças necessárias na organização do trabalho e 
tarefas. 



Apoio em resultados anteriores 

Os tomadores de decisão se apoiam nos 
resultados advindos da aprovação de um 

projeto. Caso estimem os resultados inferiores 
aos custos com sua implantação, o projeto é 

rejeitado, em caso contrário o projeto é 
aprovado.  



Apoio em resultados anteriores 

Para diminuir as incertezas, elevam as exigências 
de retorno como parâmetros para a avaliação, o 

que diminui os riscos de perdas de 
investimentos. O lado negativo dessa prática é o 
hábito de apoiar-se naquilo que é conhecido tão 

somente, deixando de experimentar coisas 
novas, que fogem do previsível. 



Apesar do futuro incerto 

O futuro é incerto, mas há evidências de 
que tentativas sistemáticas de antever 

possíveis condições futuras podem ajudar a 
criar no presente perspectivas bem 

direcionadas 



Apesar do futuro incerto 

Num cenário de constantes transformações 
econômicas, sociais, ambientais e institucionais 

e de rápida evolução do conhecimento, os 
estudos prospectivos são ferramentas analíticas 
que ajudam a diminuir as incertezas e os riscos 

em face do futuro. 



Prospecção Tecnológica 

O uso da prospecção tecnológica funciona 
como importante ferramenta para o 

planejamento estratégico. 



Importância para o negócio 

A adequada gestão tecnológica por uma 
unidade organizacional ou pela sociedade é 
fator essencial na promoção da inovação e 

o ponto de partida para construir 
estratégias para um desenvolvimento com 

maior valor agregado. 



Cinco objetivos de desempenho 

• Fazer certo as coisas: fornecer bens e serviços isentos de erro / 
vantagem de qualidade. 

 
• Fazer as coisas com rapidez: minimizar o tempo entre o consumidor 

solicitar os bens e serviços e recebê-los / vantagem em rapidez. 
 
• Fazer as coisas em tempo: manter os compromissos de entrega 

assumidos com seus consumidores / vantagem de confiabilidade. 
 
• Estar preparado para mudar: mudar ou adaptar as atividades de 

produção para enfrentar circunstâncias inesperadas / vantagem de 
flexibilidade. 

 
• Fazer as coisas com baixo custo: produzir bens e serviços a custos que 

possibilitem fixar preços apropriados ao mercado e permitir retorno 
para a organização / vantagem de custo. 

Fonte: SLACK, Nigel et all. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 2018, 8ª ed. 



Tipos de critérios competitivos 

Fonte: SLACK, Nigel et all. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 2018, 8ª ed. 



Em que investir? 

A inovação tecnológica requer planejamento 
estratégico para garantir a eficiência na 

alocação de tempo e recursos escassos, além 
de ações acertadas na orientação das 

pesquisas científicas. 



Valiosa ferramenta 

Os métodos de prospecção constituem uma 
ferramenta valiosa para orientar esforços 
empreendidos para o desenvolvimento de 

tecnologias (novas ou adaptativas). 
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Compartilhamento de conhecimento 

Em economias industriais avançadas, o 
conhecimento e a tecnologia tornam-se 
cada vez mais complexos, aumentando a 

importância e maior dependência das 
interações entre empresas e outras 

organizações como uma forma de adquirir 
conhecimento especializado 



Ganhos com a prospecção tecnológica 

A prospecção tecnológica permite aos gestores 
posicionarem-se de modo a influenciar na 

orientação das trajetórias tecnológicas, o que, 
do ponto de vista evolucionista, significa lançar-

se à frente e garantir a competitividade e a 
sobrevivência das instituições de P&D e dos 

usuários de seus resultados. 



Abordagens e metodologias prospectivas 

Recomenda-se a utilização de mais de uma 
técnica 

 

É comum encontrar a combinação de métodos 
quantitativos e métodos qualitativos, buscando 

na complementaridade e (ou) visões 
diferenciadas, um conhecimento maior para a 

construção de um futuro desejável. 



Abordagens e metodologias prospectivas 

• Abordagem baseada em inferência: o futuro 
tende a reproduzir fenômenos passados 
(extrapolação de tendências) 

• Geração sistemática de trajetórias 
alternativas: construção de cenários via 
contraposição de determinadas variáveis e 
(ou) parâmetros 

• Consenso: intuição ou cognição coletiva, a 
partir de visões subjetivas de especialistas 



Métodos de prospecção tecnológica 



Algumas precauções recomendadas 



Ao usar a prospecção tecnológica 

1.Orientar-se para a resolução de problemas 

2.Identificar os fatores que afetam as soluções 
identificadas; 

3.Estabelecer projeções sobre o 
comportamento desses fatores; 

4.Desenhar cenários alternativos; 

5.Identificar tendências disruptivas; 

6.Definir estratégias para os diferentes cenários 
traçados 



Vantagens e desvantagens das metodologias de 
prospecção tecnológica (empresas brasileiras) 



Vantagens e desvantagens das metodologias de 
prospecção tecnológica (empresas brasileiras) 



Abordagens e metodologias prospectivas 

• Monitoramento: 
– Acompanhamento da evolução dos fatos e na identificação dos 

fatores portadores de mudanças, realizados de forma 
sistemática e contínua 
 

• Métodos de previsão: 
– Projeções baseadas em informações históricas e modelagem de 

tendências. Visão determinista, extrapolação do passado 
 

• Métodos de visão: 
– Construções subjetivas de especialistas e sua interação não 

estruturada. Antecipação de possibilidades futuras com base em 
percepções de especialistas. 



Inovação tecnológica 

• A tecnologia, mais que um meio, tem se 
tornado um fim em si mesma. 

 

• Desenvolveu-se uma cultura que vincula 
satisfação, segurança, dignidade e qualidade 
de vida ao acesso às tecnologias modernas e 
ao ‘novo’ (inovação) de cada dia 



Risco de ser prisioneiro das tecnologias 



Foco no usuário final  

A percepção das propriedades de 
uma inovação pode diferir entre 
aqueles que a criaram e aqueles 

que, de fato, a utilizam.  



CARACTERÍSTICAS PERCEBIDAS DA INOVAÇÃO  

• O modo como uma inovação é adotada 
depende diretamente das características 
e qualidades percebidas nesta inovação 
por aqueles potenciais usuários. 
– Vantagem relativa 
– Compatibilidade 
– Complexidade ou facilidade de uso 
– Experimentação 
– Observabilidade ou resultado de uso 



• Quatro propriedades relacionadas 
ao contexto interno de uma 
organização: 
– O tipo de decisão pela inovação 
– A natureza dos canais de comunicação 
– Natureza do sistema social 
– O esforço do agente promotor de 

mudança 

CARACTERÍSTICAS PERCEBIDAS DA INOVAÇÃO  



CARACTERÍSTICAS PERCEBIDAS DA INOVAÇÃO  

• Moore e Benbasat (1991) 
acrescentam outras quatro: 

– Imagem 

– Uso voluntário 

– Demonstração de resultado 

– Visibilidade  



Tempo para adoção de uma nova tecnologia 

Da mesma forma que as inovações requerem 
espaços de tempo distintos para ser 

completamente adotadas, as propriedades da 
mesma também demandam um determinado 
período para serem consolidadas de fato aos 

olhos de quem a utiliza  



Tendências Tecnológicas 

Fonte: Evento Inovação A Indústria do Futuro (Exame/CNI) Maio/2018 



Impactos das tecnologias disruptivas 

Fonte: Evento Inovação A Indústria do Futuro (Exame/CNI) Maio/2018 



Fonte: Evento Inovação A Indústria do Futuro (Exame/CNI) Maio/2018 



Onde identificar tendências e novas tecnologias? 



Onde identificar tendências e novas tecnologias? 
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Onde identificar tendências e novas tecnologias? 



Objetivos da palestra 

• Quais são as inovações tecnológicas que realmente 
interessam à empresa 

• Como usar a prospecção tecnológica como ponto de 
partida para construir estratégias para um 
desenvolvimento de maior valor agregado 

• Critérios de análise ao prospectar novas tecnologias 

• Métodos quantitativos e qualitativos para 
prospecção tecnológica 

• Cuidados a serem tomados ao prospectar novas 
tecnologias 



Obrigado!!! 
 

 


