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Este white paper visa introduzir uma visão holística da inovação e das suas interligações com outros 
fenómenos, como valor e processos necessários para criar valor novo. Para isso, é importante 
compreender as interligações entre o valor dos produtos (bens ou serviços) [1] e a inovação com base no 
valor [2] aplicados a produtos novos ou existentes, e como isso afecta as estratégias de produto das 
organizações. 
O ato de inovar coincide com o de alteração do valor. As alterações do valor são criações ou 
modificações (adições ou subtracções) do valor duma coisa ou solução (potencialmente um produto), 
obtidas por via de acções ou eventos. Existem quatro tipos de valor [3] em produtos (bens ou serviços): 
(i) valor de uso - ou valor como utilidade; (ii) valor económico - ou valor de troca; (iii) valor cultural - ou 
valor como significado e sinal (num contexto colectivo); e, (iv) valor de percepção - ou valor como 
experiência (a nível individual). 
Para ilustrar estes quatro tipos de valor, podemos utilizar o exemplo de um lápis, como na figura abaixo. 
 

 
Qualquer lápis simples tem como função principal o propósito de "deixar uma marca numa superfície" (é 
aquilo a que chamamos de escrita). Esta função é de uso ou utilidade para qualquer utilizador, pelo que 
podemos dizer que um lápis tem "valor de uso", ou o valor como utilidade. 
Para tirar proveito dessa função, "deixar uma marca numa superfície", os utilizadores estão preparados 
para despender algum sacrifício, a fim de adquirir um qualquer lápis, sendo esse sacrifício expresso, 
normalmente, em termos monetários, pelo que o lápis tem "valor económico" ou valor como troca. 
Algumas marcas, edições limitadas ou versões artísticas podem agregar valor adicional a um lápis, numa 
dimensão emocional. Este valor de estima existe ao nível da cultura colectiva, sendo assim entendido 
como "valor cultural", ou valor como significado e sinal, intangível por natureza. 
Um lápis da nossa infância, ou um outro oferecido por alguém próximo ou adquirido num momento 
especial, pode ter um tremendo significado emocional para um indivíduo. Este valor de estima só existe 
ao nível individual, sendo entendido como "valor de percepção", ou valor como experiência, também ele 
intangível, por natureza. Devido à dificuldade em tornar o "valor de percepção" significativo para os 
outros, pela sua própria natureza individual, o potencial valor económico de algo com valor de percepção 
para alguém pode ser inexistente para todos os outros. 
 
O conceito de "inovação com base no valor" (VBI) [2] implica que qualquer ato de inovação cria ou altera 
a curva de valor de uma coisa ou solução, apresentando-se estas, normalmente, como produtos (bens ou 
serviços). A curva de valor dum produto é definida pelo desempenho de todos os seus atributos. Esse 
desempenho reflecte o esforço desenvolvido para inovar o produto, aplicado pelo produtor, através das 
respostas dadas aos requisitos de inovação apresentados pelo mercado, como na figura abaixo. 



 

 
 
Isto leva-nos a quatro tipos de inovação com base no valor [2], como na figura abaixo: (i) inovação de 
ruptura - criação de uma nova curva de valor, correspondendo a um novo produto, definido por uma 
curva de valor autónoma, não comparável com a dum qualquer produto existente; (ii) inovação de 
valorização - adição de algum tipo de valor a um produto existente, colocando a sua curva de valor acima 
da curva de valor dos produtos concorrentes; (iii) inovação de reviravolta - redução do desempenho dos 
atributos dum produto, mas transformando a solução numa outra muito menos dispendiosa em 
comparação com as dos outros concorrentes, colocando assim a curva de valor do produto abaixo das 
dos concorrentes; e, (iv) inovação de melhoria - modificação do desempenho de alguns atributos do 
produto, alterando a curva de valor do mesmo, a fim de a diferenciar das dos concorrentes. 

 
Todos os fenómenos relacionados com o valor (criação, geração, adição, melhoria, consumo, destruição 
e acumulação) acontecem num contexto de actividades humanas, definidas pela forma do valor 
resultante (tangível ou intangível) e o processo aplicado para materializar o mesmo valor (simples ou 
complexo) [3]. Os quatro níveis de actividades humanas resultantes são, como na figura abaixo: (i) nível 
das ideias - conceptualização e criação de ideias; (ii) nível tecnológico - transformação de qualquer 
recurso existente (material ou imaterial) numa nova coisa ou solução, através da aplicação de tecnologia 
(transformação humana); (iii) nível cultural - mudança de comportamentos humanos, induzida por ou 
usando uma coisa ou solução, através da criação de algum significado para o uso; e, (iv) distribuição e 
consumo - disponibilização duma coisa ou solução para os consumidores, compra e consumo ou uso. A 
passagem do nível das ideias para o da distribuição pode tomar um ou dois percursos, individuais ou 



simultâneos: via nível tecnológico, ou via nível cultural, ou via ambos [4]. O primeiro corresponde a um 
processo de inovação tecnológica e o segundo a um processo de inovação cultural. Os tipos de métodos 
de criatividade e ferramentas para a criação de ideias utilizados para cada processo diferem entre si. 

 
Para efeito de separar claramente o que se passa em cada um destes processos de inovação, 
abordaremos, separadamente, os conceitos de processo de inovação tecnológico e processo de 
inovação cultural [5]. 
 
O processo de inovação tecnológica é caracterizado por dois factores fundamentais: (i) a curva de valor 
criado para o produto (bem ou serviço) obtido, podendo essa curva de valor ser apenas modificada ou 
completamente nova; e, (ii) o processo de criação da inovação, podendo este ser procedimental ou livre. 
Desta relação resultam quatro tipos de processo de inovação tecnológica, conforme figura e descrições 
seguintes. 

 
(i) O processo “planeado / estruturado” é analítico, sistemático, baseado na ciência (I&D fundamental e 
aplicada), e desenvolve novos conhecimentos sobre os sistemas naturais através da aplicação de leis 
científicas (foca-se no saber do “porquê”), com base em conhecimentos e modelos científicos e 
dedutivos, e apoiado na colaboração dentro e entre as unidades de investigação ou entidades, 
produzindo conteúdos de conhecimento codificados e abstractos, mas universais.  



Os primeiros drones, produtos produzidos por tecnologia de impressão 3D, telecomunicações por satélite 
aplicadas às comunicações móveis, e os primeiros computadores e linguagens de programação, são 
exemplos claros deste tipo de processo de inovação tecnológica. 
As ferramentas preferenciais para o desenvolvimento deste tipo de processo são o “value engineering” 
(VE), que inclui a “análise funcional” (FA) e a “análise do valor” (VA), a “functional performance 
specification” (FPS) e o TRIZ, por via das suas sub-ferramentas: “ideality” (best solution for benefits / cost 
+ harm); “substance and field” (subject – action – object); function analysis; “technical contradictions and 
40 innovative principles”; “physical contradictions principals” (time, space, condition, system); 76 standard 
solutions and effects database”; e, “time and space” (9 boxes).  
 
(ii) O processo “direccionado / (com foco num) objectivo (alvo) especifico” dá respostas às necessidades 
específicas dos utilizadores e consumidores, ou das organizações. Este tipo de inovação encaixa-se na 
sua maioria na classe de inovação não baseado em I&D, com ênfase na inovação do design. Este tipo de 
processo de inovação cria outputs simbólicos (baseado na arte), por via da criação de significado, desejo, 
qualidades estéticas, que afectam símbolos e imagens (saber para quem), com base em processos 
criativos e apoiado pela alta interacção entre equipas e projectos, que requerem criatividade, 
interpretação da importância, conhecimento cultural, criando valor de sinal e implicando forte 
especificidade para o contexto.  
Mobiliário, equipamentos pessoais e colectivos, jóias e outros artefactos artísticos, concebidos para 
satisfazer os gostos estéticos e funcionais de um determinado nicho de mercado, são exemplo deste tipo 
de processo de inovação tecnológica. 
As ferramentas preferenciais para o desenvolvimento deste processo são “design thinking”, a “value 
engineering” (VE), que inclui a “análise funcional” (FA) e a “análise do valor” (VA); a “value proposition 
design”; “open and collaborative innovation”, e o TRIZ, por via das suas sub-ferramentas: “ideality” (best 
solution for benefits / cost + harm); “time and space” (9 boxes); e, 8 trends of technical evolution”. 
 
(iii) O processo de “adaptação / adopção” relaciona-se com as estratégias de adopção e adaptação de 
inovações iniciadas e desenvolvidas por outros, com base na "imitação" dos atributos dos produtos (bens 
e serviços) e dos processos organizacionais. Este tipo de inovação encaixa-se na sua maioria na classe 
de inovação não baseado em I&D, focando-se principalmente na inovação dos equipamentos e dos 
inputs para incorporação na produção. Este tipo de processo de inovação é sintético, com base na 
engenharia, aplicando ou combinando o conhecimento existente com novas formas (saber fazer), com 
base na capacidade de resolução de problemas e da produção por encomenda, sendo, portanto, indutivo 
e apoiado na aprendizagem interactiva com os clientes e fornecedores, produzindo conhecimento 
parcialmente codificado e componentes tácitos fortes que são muito específicos ao contexto. 
Equipamentos para o lar, de desporto para uso pessoal ou colectivo, mobiliário utilitário, melhorados para 
facilitar a sua utilização ou para seguir tendências de uso, são exemplo deste tipo de processo de 
inovação tecnológica. 
As ferramentas preferenciais para o desenvolvimento deste processo são o TRIZ, por via das suas sub-
ferramentas: “ideality” (best solution for benefits / cost + harm); “8 trends of technical evolution”; “time and 
space” (9 boxes); 76 standard solutions and effects database”; e, “trimming”, a “value engineering” (VE), 
que inclui a “análise funcional” (FA) e a “análise do valor” (VA); a “value proposition design”; e, “open and 
collaborative innovation”. 
 
(iv) Finalmente, o processo “serendipitous / estocástico” é definido por resultados estocásticos, 
concentrado na experimentação e na tentativa e erro, sendo sobretudo baseado no I&D fundamental e 
aplicado. Este processo também se encaixa no perfil de investimento na inovação com base no I&D. Este 
tipo de processo de inovação, tal como o tipo planeado / estruturado, é analítico, baseado na ciência, e 
desenvolve novos conhecimentos sobre os sistemas naturais através da aplicação de leis científicas, 
apoiados na colaboração dentro e entre as unidades de investigação ou entidades, produzindo um 
conteúdo de conhecimento codificado forte, altamente abstracto, mas universal.  
O velcro, a penicilina, o micro-ondas e o post-it são exemplos de produtos que resultaram deste tipo de 
processo de inovação tecnológica.  
As ferramentas que podem levar ao desenvolvimento deste tipo de processo são a “value engineering” 
(VE), que inclui a “análise funcional” (FA) e a “análise do valor” (VA), a “functional performance 
specification” (FPS) e o TRIZ, por via das suas sub-ferramentas: “ideality” (best solution for benefits / cost 
+ harm); “substance and field” (subject – action – object); function analysis; “technical contradictions and 



40 innovative principles”; “physical contratictions principals” (time, space, condition, system); 76 standard 
solutions and effects database”; e, “time and space” (9 boxes). 
 
O processo de inovação cultural é caracterizado por dois factores fundamentais: (i) a orientação cultural 
colectiva predominante, podendo ser definida por uma visão muito restritiva para apenas o que é 
conhecido, assente no conservadorismo, ou por uma visão muito ampla para tudo o que é desconhecido, 
assente na abertura à mudança; e, (ii) a orientação cultural individual, podendo ser definida por uma 
visão materialista da vida, com foco na auto-elevação do individuo, ou numa visão idealista da vida, 
baseada na auto-transcendência individual. 
Desta relação resultam quatro tipos de processo de inovação tecnológica, conforme figura e descrições 
seguintes. 
 

 
(i) O processo “neowel” - mudanças generalizadas do comportamento humano em grande parte da 
sociedade, induzidas por ou usando uma coisa ou uma solução nova, baseadas em nova tecnologia. 
Coisas novas e soluções tecnológicas induzem a "criação" de novos comportamentos / hábitos em partes 
relevantes da população, com desenvolvimento de novos significados e sinais. O impacto deste tipo de 
inovação tem uma dimensão colectiva, pois cria comportamentos de referência ao nível de grupos de 
pessoas, reflectindo uma alta capacidade de criação e adopção colectiva. A utilização dos telemóveis 
como veículo para a comunicação por mensagens escritas (texting, em inglês), o entretenimento áudio-
visual, as viagens aéreas e as vídeo-conferências são alguns exemplos de mudanças de comportamento 
humano provocado pela introdução de novas tecnologias de ponta. 
 
(ii) O processo “moral” - mudanças generalizadas do comportamento humano em grandes partes da 
sociedade, induzidas por ou usando uma coisa ou solução imposta por códigos, regras e leis, ou 
defendidas por alguns proeminentes formadores de opinião. Uma nova moral força a "adaptação" de 
novos comportamentos na grande maioria da população. Este tipo de inovação tem um forte impacto na 
esfera social, forçando comportamentos ao nível da comunidade, mas reflecte uma capacidade 
moderada e lenta para a adopção colectiva integral. A utilização de capacete, de cinto de segurança, das 
passadeiras para atravessar as vias, ou a diminuição na ingestão de bebidas alcoólicas por quem 
conduz, são exemplos de alterações comportamentais induzidas por regras societais. 
 
(iii) O processo “beutel” - mudanças restritas no comportamento humano, numa franja ou nicho da 
sociedade, induzidas por ou usando uma coisa ou solução com algumas características ou atributos 
artísticos ou estéticos fortes. Novas tendências estéticas reflectem-se em produtos (bens e serviços), 
induzindo a "criação" de novos comportamentos / hábitos nalgumas pequenas bolsas da população, com 
o desenvolvimento de novos significados e sinais. Este tipo de inovação tem impacto, principalmente, a 
nível individual, reflectindo uma elevada capacidade de criação e adopção individual. A moda relacionada 
com roupa, sapatos malas e outros artigos pessoais como perfumes e jóias, são exemplos claros de 
alteração de comportamentos induzidos por novas criações estéticas aplicadas a produtos. 



 
(iv) Finalmente, o processo “gnosil” - mudanças restritas do comportamento humano numa franja ou 
nicho da sociedade, induzidas por ou usando uma coisa ou solução causada pela aquisição de 
conhecimentos e informações. Novos conhecimentos, resultando em novas atitudes, obriga à 
"adaptação" de novos comportamentos nalgumas pequenas bolsas da população. O novo conhecimento 
refere-se a descobertas científicas que têm impacto na vida humana. O impacto deste tipo de inovação 
manifesta-se ao nível pessoal (individual), reflectida numa capacidade moderada e lenta para a ampla 
adopção individual. As mudanças culturais neste arquétipo parecem ser induzidas, principalmente, por 
formadores de opinião e outros em ciclos individuais fechadas. A utilização de equipamentos para 
monitorização da física humana ou a utilização de equipamentos áudio durante a actividade de jogging, a 
adesão do sexo masculino à culinária, a participação em acções de apoio humanitário, são alterações 
comportamentais suportadas pela difusão do conhecimento técnico-científico e social na sociedade. 
 
As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento de produtos que possam gerar inovação cultural, de 
qualquer um dos tipos acima identificados, são preferencialmente as seguintes: “programação neuro-
linguística” (PNL) com a aplicação dos meta-programas aos públicos alvo preferenciais; “inteligência 
emocional (IE), na ligação dos produtos aos perfis emocionais dos consumidores alvo; “mind-mapping”, 
na ligação dos valores culturais do publico alvo ao produto; “heuristic ideation”, na decomposição dos 
valores culturais; “scamper”, na redefinição dos valores culturais; “lateral thinking”, na procura de ideias 
“fora da caixa”; “Delphi e focus groups”, na avaliação e validação das ideias, e a TRIZ, por via das suas 
sub-ferramentas “time and scale” (9 boxes), 6 properties (substance, space, time, field/energy, structure, 
and information/regulation), “size – time – cost” (extreme solutions), e “trends of (technical) evolution”. 
 
Para fazer chegar o maior valor possível às principais partes interessadas envolvidas (consumidores / 
utilizadores / clientes e organizações / investidores / trabalhadores), é fundamental que estes conceitos 
sejam aplicados durante o desenvolvimento de novos produtos ou de melhoria dos já existentes. Para o 
efeito, é essencial que as organizações criem equipas multidisciplinares dentro de si que possam aplicar 
os conceitos anteriormente ilustrados e os métodos e ferramentas disponíveis (ex .: DynamicMAP) para 
implementar acções de gestão sistemáticas e específicas que possam levar à desejada conquista de 
quota de mercado e ao sucesso do negócio. 
 
 
Nota: para saber mais sobre as ferramentas e as metodologias para a sua aplicação, entre em contacto 
com o autor através do email manuel@telesfernandes.net . Visite também o site www.telesfernandes.net 
para mais informações e downloads. 
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