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A chave para o progresso é obter uma melhor compreensão do conhecimento e da aprendizagem 

como base para a inovação e compreender como os diferentes modos de inovação se complementam e 

encontram apoio no contexto nacional específico. 

 

1. A ORIGEM, USO E SITUAÇÃO TEÓRICA DO SISTEMA NACIONAL DE CONCEITO DE INOVAÇÃO 

 

1.1. A origem do conceito 

• O grupo IKE, inspirado pelos marxistas estruturalistas franceses e economistas do 

desenvolvimento, contribuiu com ideias sobre "sistemas nacionais de produção" e "complexos 

industriais", onde a interação vertical era vista como crucial para o desempenho econômico 

nacional e ligava isso à análise internacional, especialização e competitividade internacional. 

• Bent Dalum e Jan Fagerberg fizeram contribuições importantes para a tecnologia e o comércio, 

enquanto Bjořn Johnson trouxe perspectivas da economia institucional e as aplicou à inovação. 

Meu ponto de partida foi, na verdade, a análise da folga e da diversidade no nível da empresa 

 

1.2. A agenda original 

• o grupo IKE foi estabelecido com base em uma crítica às políticas econômicas nacionais que 

definem a competitividade internacional; 

• O conceito pretendia desenvolver uma estrutura analítica alternativa à economia padrão e 

criticar sua negligência de processos dinâmicos relacionados à inovação e à aprendizagem ao 

analisar o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico; 

• necessidade para uma perspectiva diferente da política econômica, em que a inovação e a 

aprendizagem eram vistas como processos importantes por trás do crescimento econômico e do 

bem-estar 

 

1.3. O uso atual (e abuso) do conceito 
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• as implicações mais amplas de uma perspectiva de inovação e aprendizagem na política 

econômica geral não foram seriamente consideradas e trabalhadas. A política de inovação foi 

adicionada a uma política econômica baseada na teoria econômica estática; 

• Implicações políticas foram elaboradas com base em uma definição restrita do sistema de 

inovação, onde o foco está na inovação baseada na ciência; 

• o cenário mais amplo que tem um grande impacto na aprendizagem interativa e no desempenho 

do sistema de inovação não recebeu atenção suficiente. 

 

1.4. O status teórico do conceito NSI 

• a teoria por trás do conceito de NSI é a teoria fundamentada. Foi baseado em um acúmulo de 

estudos empíricos em diferentes níveis de agregação, mostrando que a inovação é um processo 

interativo; 

• a teoria crítica é a teoria fundamentada aplicada em contextos marcados por um certo nível de 

conflito social sobre as reivindicações legítimas de pelo menos um grupo social; 

• faz o que se espera da teoria: ajuda a organizar e focar a análise, ajuda a prever o que vai 

acontecer, ajuda a explicar o que aconteceu e ajuda a fundamentar a ação racional; 

 

2. DEFINIÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO 

 

Em Lundvall (1992), introduzimos a estrutura econômica e as instituições como duas dimensões 

dos sistemas nacionais de inovação. Enfatizamos que o recurso mais importante na economia atual era 

o conhecimento e o processo mais importante era o aprendizado. 

 

2.1. Por que focar no nível nacional? 

• a filosofia liberal vê o Estado-nação como uma barreira ao livre mercado; 

• os marxistas o vêem desviando a atenção da luta de classes; 

• o nacionalismo tem resultado em ideologias anti-científica; 

• embora a ciência social tenha dito pouco sobre o estado-nação, no entanto, ela operou 

principalmente em nível nacional e isso inclui a análise econômica, onde houve um forte foco na 

comparação entre o crescimento econômico e a riqueza das nações; 

• a literatura sobre '' sistemas regionais de inovação '' cresceu rapidamente desde meados da 

década de 1990 (Cooke, 1996; Maskell e Malmberg, 1997), enquanto Franco Malerba com 

colegas desenvolveu o conceito de '' sistemas setoriais de inovação '' (Breschi e Malerba, 1997); 

• comparar sistemas setoriais, regionais e tecnológicos entre nações é frequentemente um 

método operacional para entender a dinâmica em nível nacional 

 

2.2. O que queremos dizer com sistema? 

• Embora emprestar ideias de qualquer uma dessas perspectivas muito diferentes possa fornecer 

insights interessantes; 

• sempre há problemas com a transferência de ideias de um universo analítico para outro; 

• Certos formuladores de políticas interpretaram o "sistema" de maneira mecanicista, assumindo 

que o sistema pode ser facilmente construído, governado e manipulado; 

• O processo de inovação pode ser visto como uma intricada interação entre os micro e macro 

fenômenos, onde as macroestruturas condicionam a microdinâmica e vice-versa. 

 

2.3. O que queremos dizer com inovação? 

• A inovação pode ser vista como "novas combinações". Pode ser separado da invenção que se 

torna uma inovação somente quando o empreendedor a traz ao mercado. Incluiremos não 
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apenas o evento da primeira introdução no mercado da nova combinação, mas também o 

processo de sua difusão e uso; 

• a inovação pode ser especificada, respectivamente, como novos produtos, novos processos, 

novas matérias-primas, novas formas de organização e novos mercados; 

• Distinguir entre mudança técnica e mudança organizacional : A maneira como a economia e a 

empresa estão organizadas tem um grande impacto sobre como a inovação técnica ocorre. A 

distinção possibilita vincular a inovação técnica ao desempenho econômico. 

 

3. ONDE DESENHAR A LINHA EM VOLTA DO NSI? 

Uma crítica ao conceito de sistema de inovação é que ele inclui quase tudo. 

 

3.1. Um método para desenhar a linha 

• as empresas são as unidades que desempenham o papel mais importante no sistema de inovação 

e que são importantes para a inovação e para como a inovação afeta o desempenho econômico 

da maneira como as empresas se organizam; 

• as empresas inovam em uma interação com outras empresas e que elas interagem com a 

infraestrutura do conhecimento, incluindo universidades e institutos tecnológicos; 

• as atividades inovadoras das empresas - seu estilo e modo de inovação e aprendizado - 

dependem dos sistemas nacionais de educação, mercados de trabalho, mercados financeiros, 

direitos de propriedade intelectual, concorrência nos mercados de produtos e regimes de bem-

estar; 

• empresas pertencentes a diferentes setores diferem em como inovam, interagem com outras 

empresas, interagem com a infra-estrutura de conhecimento e recorrem aos mercados de mão-

de-obra, finanças e propriedade intelectual; 

• analisar o que acontece dentro das empresas em termos de inovação e construção de 

competências; 

• analisar a interação entre as empresas, incluindo concorrência, cooperação e networking, e 

como as empresas interagem com a infraestrutura do conhecimento; 

• explicar as diferenças internacionais nesses aspectos com uma referência às especificidades da 

educação nacional, mercados de trabalho, mercados financeiros, regimes de bem-estar social e 

regimes de propriedade intelectual; 

• a organização da empresa e o posicionamento da rede podem ser usados para "explicar" a 

especialização, a competitividade e o desempenho do crescimento do sistema de inovação. 

 

3.2. Definindo o Núcleo do Sistema de Inovação 

• uma minoria de empresas introduz inovações que são tanto novas quanto radicais para a 

economia global; 

• há seguidores iniciais e tardios que imitam e adaptam os novos produtos e processos; 

• primeiros seguidores estarão envolvidos na depuração de inovações e, ao fazer isso, resolverão 

problemas com os novos produtos e poderão ver novas possibilidades para sua aplicação; 

• os primeiros usuários podem contribuir diretamente mudando a nova tecnologia ou podem 

fornecer informações de feedback aos pioneiros; 

• seguidores tardios e usuários tardios - dificuldades para absorver e usar novas tecnologias 

podem ser consideráveis, devido à sua limitada competência para fazê-lo; 

• o feedback dos usuários antigos e tardios é fundamental para as empresas pioneiras, enquanto 

os serviços avançados dos pioneiros são importantes para a absorção bem-sucedida e o uso das 

novas tecnologias pelos usuários 
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3.3. Evitando o viés dos setores de alta tecnologia e o modo de inovação da STI 

• para entender como a inovação afeta o desempenho macroeconômico , todos os tipos de 

empresas e setores precisam ser incluídos na análise; 

• há muita inovação acontecendo também nas chamadas indústrias de baixa tecnologia e que a 

maioria dessas indústrias, em algum grau, baseia suas inovações no uso da ciência; 

• outro viés é dar mais ênfase às atividades relacionadas à ciência, negligenciando as atividades 

relacionadas à aprendizagem baseada na experiência; 

• O sistema de inovação precisa abranger agentes em indústrias de alta e baixa tecnologia , bem 

como atividades que se referem aos dois modos de inovação; 

 
• existe uma tendência na literatura de inovação de assumir que apenas as células 1 e 4 são 

relevantes e entre os formuladores de políticas de inovação há uma tendência de focar a atenção 

na célula 4; 

• a célula 3 falta de ligações e falta de demanda efetiva entre as empresas. 

 

3.4. O projeto DISKO como ilustração 

• características que estão associadas a “organizações de aprendizagem” - equipes 

interdivisionais, rotação de empregos, autonomia no trabalho e investimento em treinamento - 

pareciam ter um grande impacto sobre a inovação; 

• inter-relações entre organizações, especialmente as relações usuário-produtor , como a micro-

fundação.  

• Possível comparar diferentes padrões em diferentes países;  

• Rastrear como as diferentes formas de conhecimento - emanadas da P & D e da educação formal 

- são produzidas e mudam de um setor para outro é uma maneira útil de obter uma visão geral 

do sistema de inovação como um todo; 

• Essas características tendem a apoiar um modo de inovação em empresas em que há ampla 

interação entre diferentes categorias de funcionários e entre empresas e onde a maioria das 

inovações é incremental; 

• Resumindo: (i) é crucial tanto para os processos de inovação e para que a inovação grau é 

transformado em desempenho econômico; (ii) promovem a adaptação e o aprendizado 

organizacional. 

 

4. SISTEMAS DE INOVAÇÃO E TEORIA ECONÔMICA 

 

4.1. Sistemas de Inovação e Economia Evolucionária 

• Os sistemas nacionais de inovação pertencem a uma família de modelos que formam a economia 

evolucionária; 

• Os pressupostos que ligam o conhecimento e a aprendizagem aos sistemas de inovação: 

▪ Elementos de conhecimento importantes para o desempenho econômico são 

localizados; 

▪ Elementos importantes do conhecimento estão incorporados nas mentes e 

corpos dos agentes, nas rotinas das empresas e nos relacionamentos entre 

pessoas e entre organizações;  
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▪ O aprendizado interativo é um processo socialmente integrado e, portanto, um 

processo puramente econômico de análise é insuficiente; 

▪ Aprendizado e inovação são processos fortemente interligados (mas não 

idênticos); 

▪ Sistemas nacionais diferem tanto em termos de especialização, em produção e 

comércio e em termos de sua base de conhecimento. 

 

4.2. Elementos teóricos que entram no conceito de sistema de inovação 

• a interação e o feedback são cruciais para o desempenho de inovação da empresa; 

• a inovação de produto não poderia prosperar em uma economia com "mercados puros" 

caracterizados por relações anônimas entre o produtor inovador e o usuário em potencial; 

• a maioria dos mercados não é "pura"; eles são "organizados" e incluem uma mistura de relações 

de confiança, lealdade e poder; 

• diferentes contextos nacionais ofereciam possibilidades diferentes de estabelecer mercados 

organizados. 

 

4.3. Conhecimento e Aprendizagem 

• o recurso mais fundamental na economia moderna é o conhecimento e, portanto, o processo 

mais importante é o aprendizado; 

• os principais desafios nos sistemas nacionais de inovação são desenvolver organizações, 

relacionamentos e padrões de carreira que promovam a construção de competências. 

 

4.4. A teoria por trás dos sistemas de inovação 

• Tabela 2 ilustra como a estrutura analítica conectada aos sistemas de inovação se relaciona com 

a teoria econômica dominante e com a economia austríaca. 

 
• É possível (mas não logicamente satisfatório) aplicar os princípios da escolha racional à análise 

da inovação; 

• A economia austríaca (Hayek e Kirzner) tem o foco na alocação de recursos escassos em comum 

com a economia neoclássica . Mas Hayek apresenta o mercado como um processo dinâmico de 

aprendizado onde a alocação de mercadorias escassas é aproximada do ideal de equilíbrio geral 

sem nunca encontrar esse estado; 

• A análise de sistemas de inovação move o foco para a combinação de inovação e aprendizado; 

• A inovação é vista como o resultado dos esforços feitos ou como um efeito colateral das 

atividades em andamento; 

• os processos de inovação podem ser vistos como processos de produção conjunta onde um 

produto é inovação e o outro uma mudança na competência dos agentes envolvidos; 

• O foco está em como relacionamentos duradouros e padrões de dependência e interação são 

estabelecidos e dissolvidos com o passar do tempo. Novas competências são construídas 

enquanto as antigas são destruídas. 

 

4.5. Algumas ideias para o futuro Trabalho teórico sobre a NSI 

• precisamos entender os sistemas como sendo complexos e caracterizados pela co-evolução e 

auto-organização; 
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• vincular o empreendedorismo, visto como o condutor clássico da inovação, ao conceito de 

sistema de inovação; 

• faz uma distinção entre empreendedorismo de '' rotina '' e '' novo tipo '' e define diferentes 

atividades empreendedoras; 

• literatura organizacional e gerencial sobre organização situacional e ajuste e ajuste de 

contingência; 

• Obter uma compreensão mais profunda de como o conhecimento e a aprendizagem se 

relacionam com a inovação e o desempenho; 

• conclusão interessante apresentada é que é somente quando a P & D nacional constitui mais de 

2% do PIB que podemos identificar um sistema de inovação; 

 

5. SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

5.1. Sobre a necessidade de adaptar o conceito 

• Ele tem sido usado para descrever e comparar sistemas relativamente fortes e diversificados 

com suporte institucional e infra-estrutura bem desenvolvido de atividades de inovação; 

• a perspectiva tem sido de que os processos de inovação são evolutivos e dependentes do 

caminho, e os sistemas de inovação evoluem ao longo do tempo de uma maneira não planejada; 

• O foco na aprendizagem interativa - um processo no qual os agentes se comunicam e cooperam 

na criação e utilização de novos conhecimentos economicamente úteis – pode levam a uma 

subestimação dos conflitos sobre renda e poder, que também estão ligados ao processo de 

inovação; 

• as relações entre a globalização e os sistemas nacionais e locais precisam ser mais pesquisadas; 

• O '' empréstimo '' e a adaptação de tecnologias que os países líderes tecnológicos controlam hoje 

são chaves importantes para o desenvolvimento. A combinação de engenharia reversa, 

licenciamento, envio de acadêmicos ao exterior, convite a empresas e especialistas estrangeiros 

e envolvimento em colaboração científica internacional pode ser difícil, mas todos esses 

elementos precisam ser considerados na construção do sistema nacional de inovação. 

 

5.2. Raízes Comuns 

• A história e o desenvolvimento do conceito de “sistema nacional de inovação” indicam que ele 

pode ser útil para analisar economias menos desenvolvidas; 

• necessidade de construir infra-estrutura e instituições nacionais para promover a acumulação 

de "capital mental" e usá-la para estimular o desenvolvimento econômico, em vez de apenas 

sentar e confiar "a mão invisível" para resolver todos os problemas; 

• embora a versão moderna do conceito de sistemas nacionais de inovação tenha sido 

desenvolvida principalmente em países ricos, alguns dos elementos mais importantes do 

conceito realmente vieram de a literatura sobre questões de desenvolvimento no Terceiro 

Mundo. 

 

5.3. Uma abordagem baseada em capacidade 

• o desenvolvimento é visto como uma expansão das liberdades substantivas das quais as 

pessoas desfrutam; 

• as capacidades de aprendizagem e inovação geralmente não parecem ser explicitamente 

incluídas nesta abordagem baseada em capacidades para o desenvolvimento; 

• existe uma estreita conexão entre aprendizado e inovação.  

• Em termos econômicos, o desenvolvimento depende da mudança técnica e organizacional 

causada por processos contínuos de inovação. 
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5.4. Sobre a sustentabilidade dos sistemas de inovação 

• Os sistemas nacionais de inovação podem ser considerados como uma ferramenta para analisar 

o desenvolvimento econômico e o crescimento econômico; 

• Destina-se a explicar como a inovação e os processos de aprendizagem podem ser estimulados 

de tal forma que contribuam para o crescimento econômico; 

• o desafio ecológico deve ser integrado em qualquer estratégia de desenvolvimento econômico e 

aqui argumentaremos que, na economia da aprendizagem, não apenas o capital intelectual, mas 

também o capital social, são elementos importantes no processo de desenvolvimento. 

 
• a criação de capital tangível pode ser ameaçada por uma negligência da sustentabilidade 

ambiental; 

• uma estratégia de desenvolvimento que se concentre apenas no capital de produção e no capital 

intelectual pode não ser sustentável; 

• um sucesso em termos de crescimento econômico em uma economia menos desenvolvida pode, 

portanto, criar extrema tensão entre crescimento e sustentabilidade; 

• dirigir os esforços do sistema de inovação para a solução de crises em termos ecológicos e sociais 

pode ser necessário para evitar "limites reais de crescimento". 

• a inovação pode ter um papel positivo no fortalecimento da sustentabilidade.  

• o funcionamento de forças de mercado desimpedidas pode, a longo prazo, corroer a base do 

crescimento econômico. 

 

5.5. Como estudar sistemas de inovação em países em desenvolvimento 

• Primeiro, a população de empresas está menos engajada na inovação e no aprendizado; 

• Segundo, pode ser praticamente impossível coletar dados sobre o que acontece dentro das 

empresas por meio de pesquisas e registrar dados também pode ser escasso e pouco confiável; 

• encontrar formas de definir os elementos embrionários do processo de inovação é, portanto, um 

desafio e desenvolver indicadores alternativos que capturem esses elementos é um grande 

desafio e, provavelmente, isso precisa ser feito testando diferentes conceitos e ideias no trabalho 

empírico; 

• a separação e a falta de interação entre a infraestrutura do conhecimento e as empresas é o 

elemento mais importante que reduz processos de aprendizagem e construção de competências 

com relevância para o desenvolvimento econômico; 

• abordagens e experimentos inovadores que estimulam a interação entre estudantes e indústria 

durante seu período de estudo, combinados com a abordagem baseada em problemas aprender 

a trazer problemas do mundo externo pode ser mais importante do que iniciativas políticas mais 

glamorosas, como "parques científicos", quando se trata de estimular a transferência de 

conhecimento. 

 

6. COMENTÁRIOS FINAIS - REFLEXÕES SOBRE AONDE IR A PARTIR DAQUI 

• entender melhor o que acontece dentro e entre as empresas em relação à inovação e à 

construção de competências; 
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• há importantes diferenças internacionais nesse nível e que elas podem ser cruciais para a 

maneira como o sistema de inovação como um todo está funcionando; 

• de entender como o núcleo do sistema de inovação está inserido no conjunto mais amplo de 

instituições que moldam pessoas e relacionamentos entre pessoas; 

• há pouca dúvida de que o esforço de longo prazo para promover o desenvolvimento econômico 

precisa ser orientado para a construção de competências e a inovação também naquilo que pode 

parecer uma situação sombria; 

• Construir instituições para criar ordem e condições de vida estáveis é necessário para dar às 

pessoas a oportunidade e os incentivos para se envolverem no aprendizado de novas 

competências; 

• a aprendizagem e a inovação não são luxos, mas processos necessários e básicos, que devem ser 

paralelos e interagir com o alívio da pobreza; 

• há fortes evidências de que há uma necessidade de mobilização de forças autônomas fora do 

mercado para criar desenvolvimento econômico.; 

• inovações sociais radicais" provocadas por movimentos sociais podem ser necessárias para 

superar o impasse. 


