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Este livro proporciona conheci-
mentos cuja finalidade é sistematizar 
o processo de inovação tecnológica, 
tornando-a uma ferramenta de gestão 
empresarial. Neste contexto, os autores 
– Professores Doutores da Universidade 
de Oxford e pesquisadores na área de 
inovação tecnológica – percorrem as 
áreas da Pesquisa e Desenvolvimento, 
Qualidade, Tecnologia da Informação 
e Fontes de Inovação Tecnológica. 

A obra está inserida na área da Ad-
ministração Industrial, com ênfase em 
Gestão de Produto, Tecnologia, Qua-
lidade e Organização Empresarial, de 
especial interesse para os profissionais das 
diversas áreas da Engenharia, da Admi-
nistração e da Tecnologia da Informação, 
cujas atividades estejam relacionadas ao 
desenvolvimento e administração de 
novos produtos e processos. 

A contribuição fundamental dos 
autores é abordar o processo de inova-
ção tecnológica de maneira didática e 
consistente. O assunto é introduzido 
pela reflexão sobre o que é invenção 
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e o que é inovação tecnológica. Com 
isso, questionam se há possibilidade 
de inovar ferramentas ou instrumentos 
manuais simples, tais como os cortado-
res de grama.

 A proposta central dos autores é 
relacionar diretamente inovação tecno-
lógica e vantagem competitiva, procu-
rando discutir o processo de inovação da 
tecnologia como ‘ferramenta gerencial’, 
ou seja, algo que pode ser controlado ou 
manuseado, retirando esta atividade do 
contexto do ‘acaso feliz’, visão comum 
quando se trata de aspectos voltados à 
inovação ou invenção tecnológica.

Os professores de Oxford comen-
tam as possibilidades e os potenciais 
de inovação tecnológica contidos nos 
mais diversos produtos e diferentes seg-
mentos industriais, desde produtos de 
tecnologia madura, com possibilidades 
de inovação tecnológica mais remotas 
– forjaria/siderurgia, por exemplo –, 
até segmentos em que a inovação tec-
nológica ainda se encontra em estágios 
preliminares, como é o caso da eletrô-
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nica e microbiologia.
O texto elabora análises qualita-

tivas referentes ao aspecto ‘inovação 
tecnológica’, discutindo os estímulos 
geradores da inovação – o mercado 
consumidor, a concorrência e até mes-
mo os aspectos fortuitos. Paralelamente 
a essas análises qualitativas, os autores 
discutem e detalham ferramentas e mé-
todos quantitativos voltados à inovação 
tecnológica: análises de vida útil de 
produtos, metodologia para análise e 
seleção das fontes geradoras de inovação 
mais comuns, ferramentas da qualida-
de aplicáveis ao processo de inovação 
tecnológica (DFQ – Desdobramento 
da Função Qualidade, Kaizen, Kairyo, 
Metodologia PDCA), métodos de ava-
liação de projetos e desenvolvimento 
das etapas de um processo de inova-
ção, entre outros.

Toda a avaliação dos autores foi 
baseada em ampla análise bibliográfica 
e em pesquisa quantitativa efetuada 
em mais de 1,5 mil empresas de portes 
diversos e de diferentes países – Canadá, 
Inglaterra e França, entre outros. Este 
rigor investigativo e analítico confere 
sólido embasamento ao texto, haja vista 
que levantamentos quantitativos dessa 
abrangência são extremamente difíceis, 
custosos e demorados. Basta verificar a 
pequena quantidade de obras nacionais 
que se prestam a levantamentos com 

essas dimensões.
A análise permitiu aos autores a cons-

trução de conceitos gerenciais e uma refle-
xão mais crítica sobre mitos atuais, como 
é o caso da globalização. Apoiando-se em 
dados e indicadores financeiros gerados 
por órgãos internacionais (OCDE, OIT 
e FMI entre outros), referentes a países do 
G7 e emergentes, os autores questionam e 
criticam a globalização como um processo 
parcial e não eqüitativo. Citando EUA e 
Alemanha, argumentam que países de 
primeiro mundo não se globalizaram, e 
sim fecharam seus mercados por meio de 
barreiras e entraves comerciais, o que não 
aconteceu com outros países e regiões que 
se ‘globalizaram’.

Além desses aspectos, os especia-
listas ingleses abordam os processos 
de formação de Redes de Cooperação 
Empresarial (processo crescente no 
Mercado Comum Europeu e nos Esta-
dos Unidos, porém ainda incipiente em 
nosso país) e estabelecem um método 
de avaliação do grau de inovação tecno-
lógica de uma empresa. 

Encontra-se um aspecto negativo 
no livro, que é a defasagem temporal 
de muitos indicadores técnicos ou 
comerciais: vários quadros e tabelas 
apresentam dados e indicadores de 
1990 ou 1995, apesar de sabermos que 
informações estatísticas dependentes de 
governos ou órgãos internacionais são 
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divulgadas, em geral, com vários anos 
de atraso. 

Entretanto, pode-se dizer que o 
livro é bem fundamentado, de leitura 
simples e agradável. Serve a várias áreas 
de estudo – Administração Industrial, 
com ênfase em Gestão de Produto, 

Tecnologia, Qualidade e Organização 
Empresarial – e atende aos engenhei-
ros, administradores e tecnólogos da 
informação, mesmo tratando de aspec-
tos puramente técnicos, gerenciais e 
quantitativos. O fato é que os autores 
souberam inserir no texto, de modo 


