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Resumo 

 
De maneira exploratória, por meio de pesquisa bibliográfica, este artigo busca refletir sobre 

o papel da comunicação nos processos de inovação das organizações, ancorando-a como 

estratégia de visibilidade e representação social para tal. Foram visitados textos de 

pesquisadores que tecem sobre organização, comunicação, representação social e inovação, 

a fim de formar um arcabouço consistente para tal reflexão. Nota-se que os indivíduos ao se 

depararem com a inovação nas organizações, constroem um conjunto lógico e ordenado 

de percepções acerca do processo de inovação que os permite entender e lidar com tal, 

criando uma representação social daquela realidade. Sendo a comunicação estratégia e 

instrumento que assegura a assimilação, aceitação e difusão de concepções sobre o objeto 

representado, promovendo visibilidade ao processo de inovação. 
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1. Introdução 

 

A fim, não de realizar uma retrospectiva ou aprofundamento sobre as teorias 

abordadas, mas sim de criar bases de compreensão acerca dos conceitos, este trabalho 

ancora-se na visão de alguns pesquisadores e entende os termos analisadas com foco no 

indivíduo. No que tange às organizações o conceito adotado é mais amplo, sem se ater a 

classificações e tipologias, numa visão de organização como parte integrante da 

sociedade, “como expressão de um agrupamento planejado de pessoas que desempenham 

funções e trabalham conjuntamente para atingir objetivos comuns” (KUNSCH, 2003, p. 

23). 
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Independentemente do tipo e do propósito da existência de uma organização, todas 

são um sistema social e histórico constituído por recursos materiais e pessoas – que se 

comunicam e se relacionam entre si e com seus vários públicos de interesse -, em prol de 

ideias em comum (NASSAR, 2009). Para Cheney 3 as organizações “são como uma rede 

de energias e interações”. Estabelece-se assim uma ligação entre organização e 

comunicação que “evidencia a comunicação como uma prática fundamental para o 

desenvolvimento das organizações imersas em seu ambiente social” (MARCHIORI, 

2009, p.25), tomando o sistema comunicacional como imprescindível para os processos 

e relacionamentos internos e externos das organizações (KUNSCH, 2003). 

Marchiori (2009) aponta as organizações como uma rede de relações sociais em 

interações e que, essas redes só existem quando os seres humanos aprendem a se 

relacionar e se comunicar, produzindo e compartilhando sentidos e conhecimentos em 

um determinado contexto social e histórico. Ainda de acordo com Marchiori (2009) a 

comunicação é mais do que a orientação emissor/receptor - uma vez que os seres humanos 

atribuem significado a este processo, não sendo meros agentes passionais -, e entende a 

comunicação como processo constitutivo que desenvolve e gera significado para as 

realidades organizacionais. 

Alguns autores veem na comunicação a capacidade de cocriação de significados 

(conotativos) por meio dos diálogos e suas interpretações, e até mesmo como cocriadora 

de novos significados compartilhados (denotativos), chamados de “construção de 

consenso” (GRUNIG; FERRARI; FRANÇA, 2009, p.153, 154). Isso nos remete às 

construções das representações sociais que acontecem na comunicação intra e entre 

grupos e atribuem significado à realidade dos seres humanos em determinado contexto 

histórico-social. “Representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente 

elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a construção 

de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2002, p.22). 

Conforme Moscovici (2003) aponta em seus estudos, as representações sociais 

tornam o novo e estranho em familiar ao ser humano, possibilitando assim ordenar, 

classificar e assimilar as novidades. Tendo em vista as mudanças ocorridas no âmbito 

organizacional em relação à reorganização internacional do capital e do trabalho, 

tornando a competitividade entre as organizações cada vez maior, os mercados mais 

                                                 
3 CHENEY, G; CHRISTENSEN, L. T.; ZORN, T. E.; GANESH, S. Organizational communication in an 

age of globalization: Issues, reflections, practices. Illinois: Waveland, 2004, p. 7 apud MARCHIORI, 

2009, p.27. 
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maduros e os consumidores mais exigentes, houve consequentes mudanças nas relações 

e processos comunicacionais estabelecidos entre e intra os indivíduos e grupos (CÉSAR, 

2009). Essas mudanças constituem novidades, ou requerem a criação de tais, a serem 

assimiladas pelos indivíduos, que de acordo com as ideias de Moscovici constroem uma 

nova realidade social concernente aquele contexto e momento.  

Conforme Nassar (2009), toda organização realiza mudanças para se adequar às 

transformações no contexto micro e macro ambiental, que juntamente com a excelência 

em comunicação são formas de a organização se manter viva em um contexto de novos 

desafios. Logo, as organizações, expostas às inúmeras interferências do ambiente geral, 

passam por processos de mudança nos quais se reinventam e se reconstroem sem cessar 

a fim de alcançar resultados (KUNSCH, 2003), evocando assim a necessidade de 

promover inovações e suportar este processo por meio da comunicação. 

Já limitada a sinônimo de tecnologia, novidade ou característica somente a 

engenheiros, a inovação atualmente é vista de forma muito mais ampla e permeável a 

todos os campos de uma organização. Em muitos casos inclusive, a inovação não requer 

uma nova tecnologia, mas novas maneiras de se utilizar a tecnologia já existente, 

conforme De Bes e Kotler (2011).  Adotando a visão de Brown (2010), inovar é mais do 

que lançar novidades - compreende uma visão na qual o ser humano está no centro do 

processo e que um serviço, produto, modelo de negócio, processo, marca ou mercado só 

é de fato inovador quando impacta e transforma a vida das pessoas. Sendo então 

necessário tanto compreender o ser humano, quanto cocriar soluções com este, bem como 

experimentar tais soluções o mais breve possível a fim de se ter então uma inovação. 

 De maneira exploratória, por meio de pesquisa bibliográfica, este artigo busca refletir 

sobre o papel da comunicação nos processos de inovação das organizações, ancorando-a 

como estratégia de visibilidade e representação social para tal. Foram visitados textos de 

pequisadores que tecem sobre organização, comunicação, representação social e inovação, a 

fim de formar um arcabouço consistente para tal reflexão. 

  

2. A evolução dos conceitos de inovação 

 

Os conceitos de inovação nas organizações evoluíram conjuntamente à sociedade 

e nota-se que, após a revolução industrial, o termo ganhou maior valorização em função 

das profundas mudanças ocorridas no âmbito dos meios de produção e do capital. Este 

trabalho reconhece a importância e significância dos estudos sobre inovação que a 
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analisam com foco na produtividade, tecnologia e produção de riqueza. Como 

Schumpeter, que define a inovação como força central no dinamismo do sistema 

capitalista, na qual as empresas buscam a inovação tecnológica para aumentar seus lucros. 

(SCHUMPETER, 1988). O autor ainda classifica a inovação em três fases, a invenção, a 

inovação e a difusão, que respectivamente tratam da criação de inovas ideias, da 

exploração comercial de tais ideais e da propagação de novos produtos e processos no 

mercado. 

Na busca pela evolução dos conceitos acerca do tema, este trabalho analisa 

também as definições de Chesbrough (2006) que entende a inovação como um sistema 

aberto, onde não predominam os monopólios do conhecimento, mas sim a incorporação 

de conhecimentos externos, como das universidades e obtidos junto aos consumidores. 

Assim como para Kelley (2005), a inovação é o resultado de um trabalho em equipe, no 

qual é preciso ser receptivo à cultura e tendências de mercado e aplicar o conhecimento 

de maneira a pensar o futuro e gerar produtos e serviços realmente diferenciados. Na visão 

deste autor, trata-se de um processo complexo que requer estratégia e envolvimento de 

pessoas, mercado e tecnologias. Sendo que, em qualquer inovação, “pessoas”, ou seja, o 

indivíduo, é parte fundamental. 

 

Johannessen, Oslan e Lumpkin (2001) também ampliam os sentidos sobre 

inovação relacionando-a com criação e novidade, bem como classificando sua ocorrência 

Figura 1: As dimensões da inovação por Tom Kelley 
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em novos produtos, novos serviços, novos métodos de produção, novas fonte de 

fornecimento e novas maneiras de se organizar.  

A partir destes conceitos mais modernos acerca da inovação é que este trabalho 

de fundamenta. Entendendo a inovação como uma maneira de resolver problemas – que 

podem mudar tão rápido quanto apareceram – e para isso precisa contar com ferramentas 

e estratégias mais flexíveis do que os modelos tradicionais de análise. Caso contrário, a 

organização corre o risco de resolver cada vez melhor problema que as pessoas têm cada 

vez menos. Com base nisso, Satell (2017) diz que não há um caminho único para 

inovação, visto que para este autor, inovar tem a ver com resolver problemas, sendo 

assim, há tantas formas de inovar quanto tantos problemas para se resolver.  Visto isso 

Satell criou uma Matriz de Inovação para ajudar as organizações a identificar a o tipo 

certo de estratégia para resolver determinado tipo de problema com base em quatro tipos 

de inovação. 

 

 

Na visão do autor, quanto mais bem definido estiverem o campo e o problema a 

ser resolvido, maior a chance de a inovação de fato acontecer, visto que a organização 

busca então melhorar suas capacidades num mercado existente, tem clara ideia dos 

problemas que precisam ser resolvidos e, portanto, sabe quais ferramentas aplicar para 

resolvê-los. Isso acontece no campo “inovação sustentável” (tradução livre) da matriz, 

no qual estratégias mais convencionais como centros de pesquisa e desenvolvimento 

Figura 2: Matriz de Inovação de Satell 
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e a utilização de métodos como o design thinking 4– defendido por Kelley (2005) -, 

são comumente aplicados. 

Quando a organização tem claramente o problema que precisa ser resolvido, mas 

a solução se delonga em determinado campo de análise, o autor sugere então mudar o 

foco para um paradigma próximo, pois, naquele campo de análise pode-se não ter tido 

claramente a visão do problema, mas em um campo próximo a inovação pode se 

mostrar, havendo assim uma “inovação pioneira” (tradução livre). Uma estratégia 

comumente aplicada é a da inovação aberta defendida por Chesbrough (2006), na qual 

a organização sai do seu campo e busca conhecimento compartilhado em campos 

adjacentes, como as universidades e junto aos próprios clientes. 

Quando o campo de atuação está bem definido, mas o problema nem tanto, as 

organizações encontram sérios problemas e é neste ponto que muitas falham. Embora 

acreditem que estejam inovando ao melhorarem seus produtos e serviços, não se 

atentam que as bases tecnológicas e/ou de mercado mudaram, e que não é preciso 

mudar somente a oferta, mas sim o modelo de negócio e então provocar uma “inovação 

disruptiva” (tradução livre), ou seja, ao invés de evoluir a prática, superá-la. Neste 

contexto as organizações se valem de laboratórios de inovação para investigar a fundo 

o problema e de ferramentas como business model canvas e value proposition canvas5. 

Por fim, no quadrante “pesquisa básica” (tradução livre), a organização se 

encontra sem claras definições acerca do problema e do campo e atuação e dão início 

a descoberta de algum novo fenômeno que poderá se desdobrar em inovação. Assim, 

são adotadas estratégias de participação em congressos, seminários e conferências, 

bem como recrutamento de pesquisadores para gerar conhecimento e aprendizado. 

 

2.1 O processo de inovação 

 

Independentemente do tipo de inovação que acontece nas organizações, De Bes e 

Kotler (2011) apontam que para que ela aconteça é preciso haver algum tipo de 

mudança que causará um impacto significativo na vida das pessoas. Porém, as pessoas 

                                                 
4 abordagem multidisciplinar tomada do campo do design que busca a solução de problemas de forma 

coletiva e colaborativa, colocando o individuo no centro do processo de desenvolvimento da solução. 

 
5 ferramentas de gerenciamento estratégico desenvolvidas por Alexander Osterwalder, sendo que a primeira 

permite desenvolver e esboçar modelos de negócio e a segunda explorar a proposta de valor do modelo 

criado 
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são por natureza avessa a mudanças, pois estas significam esforço adicional e risco 

extra, sendo a inércia e o desejo de manter o status quo dificultadores da inovação e 

do aprimoramento. 

Ao mesmo tempo em que as organizações se preocupam em inovar, acima de tudo 

elas se preocupam com a eficiência e para isso é importante que as pessoas se 

mantenham concentradas e suas rotinas. Exigir que uma pessoa execute sua rotina de 

modo eficiente e que ela também tente mudá-la é ilógico. Por isso, De Bes e Kotler 

(2011) defendem que as pessoas designadas para realizar uma tarefa ou projetos 

especificamente relativos à inovação sejam removidas de suas atividades diárias, 

fazendo surgir por exemplo os centros e pesquisa e desenvolvimento ou escritórios de 

inovação, assim como sugere Satell (2017) no campo “inovação disruptiva” de sua 

matriz de inovação. 

Nestes centros de pesquisa e escritórios de inovação os processos são bem 

articulados, com objetivos, prazos, recursos e responsáveis bem definidos. Assim, a 

organização tem fôlego para executar projetos de inovação simultâneos e, ao passo que 

conclui, um inicia outro. Porém, para De Bes e Kotler (2011), a visão clássica de 

processo funcionando como uma engrenagem não faz sentido para os processos de 

inovação. Assim como colocado por Satell (2017) as organizações têm problemas 

diferentes, que precisam de soluções diferentes. Por isso, segundo De Bes e Kotler 

(2011) os processos de inovação dificilmente podem ser parametrizados por não serem 

algo linear, mas sim compostos por avanços, recuos e desvios. 

 

As fases ou estágios de um processo de inovação não podem ser 

predeterminados, mas devem emergir como resultado da interação de 

um conjunto de funções ou papeis desempenhandos por certos 

indivíduos.  

Dessa maneira, em vez de termos um processo que determinadas 

pessoas devem seguir, temos um grupo de pessoas que, em interação 

espontânea e observando necessidades ao longo do projeto, concebem 

um projeto. (De Bes e Kotler, 2011, p.36) 

 

Portanto, os autores defendem não um processo de inovação, mas um modelo com 

funções básicas – levantadas em uma pesquisa junto a organizações que revelaram as 

melhores práticas em inovação nos últimos anos –, que propõe que as organizações 

devem definir funções, atribuí-las a determinados indivíduos que irão interagir 
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livremente para criar o melhor processo de acordo com os objetivos, recursos e prazos 

estabelecidos; De Bes e Kotler chamaram a isso de Modelo A-F. 

 Este modelo é composto por 6 funções e cada uma representa uma letra de A até 

F – que constituem as iniciais das palavras - bem como cada um dos “6 Is da inovação”: 

 Ativadores: responsáveis por iniciar o processo (Iniciação); 

 Buscadores: especialistas em buscas informações para o grupo 

(Informação); 

 Criadores: responsáveis por procurar novas soluções (Ideação); 

 Desenvolvedores: responsáveis por materializar as ideias os Criadores em 

produtos e serviços (Invenção); 

 Executores: responsáveis por implementar os produtos e serviços dos 

Desenvolvedores, levando-a para o restante da organização e mercado 

(Implementação); 

 Facilitadores, responsáveis pela instrumentação do processo, cuidando por 

exemplo das aprovações de novas despesas e evitando que o processo 

fique paralisado (Instrumentação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal desenho confere uma maior dinamicidade aos processos de inovação, visto 

que ao contrário de um processo sequencial, a atividade pode muito bem voltar, por 

exemplo, da função D para função B caso o Desenvolvedor perceba que precisa de 

Figura 3: Modelo A-F de De Bres e Kotler 
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mais informações. Assim o Buscador a procura e a devolve para o Desenvolvedor, e o 

processo segue conforme as necessidades que surgem e não é obrigado a seguir passos 

pré-determinados que muitas vezes não suportam a solução do problema.  

Assim o Modelo A-F objetiva superar as barreiras à inovação, tendo como 

característica a flexibilidade, aplicabilidade e abrangência suficientes para se adaptar 

a qualquer prática que envolva a inovação. 

 

3. Comunicação, visibilidade e representação social 

 

Para que os processos de inovação sejam incorporados por toda a organização, 

eles precisam estar visíveis em seu âmbito, assim como deverá estar visível o produto 

oriundo deste processo. A fim de promover tal visibilidade, a comunicação 

organizacional, “fenômeno inerente à natureza das organizações e que acontece em 

diferentes dimensões, como a humana, instrumental e estratégica, e sob fortes influências 

conjunturais e dos contextos econômicos, políticos, culturais e tecnológicos (KUNSCH, 

2009, p.112), coloca-se como meio, ao passo de que a organização pode se valer das 

comunicações estabelecidas entre indivíduos e setores, formalmente ou informalmente, 

bem como dos instrumentos da comunicação como jornal-mural, newsletter e eventos, 

por exemplo, para fazer visível o processo de inovação. 

Neste sentido, a comunicação é uma estratégia de visibilidade a ser adotada pela 

organização para criação e manutenção do conhecimento produzido conjuntamente pelos 

indivíduos – aspecto primordial para a inovação. Este conhecimento (inovação) pode ser 

entendido como uma realidade simbólica compartilhada por um determinado grupo 

(MOSCOVICI, 2003), ou seja, uma representação social, que é “uma forma de 

conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. ” 

(JODELET,2002, p. 22).  

Assim como na comunicação, na representação social o sujeito não é passivo. Ele 

se relaciona com o objeto, no caso o processo de inovação, através de suas operações 

mentais e o substitui por um símbolo, que foi construído em conjunto com os outros 

membros da organização em determinado contexto histórico-social, e não meramente 

reproduzido. Temos então um “sujeito ativo, construtor da realidade social e nela 

construído” (SANTOS e ALMEIDA, 2005, p.17). 
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No processo de transformar o não familiar em familiar, ou seja, de assentar o 

processo de inovação e seu produto, as representações sociais se dão por dois processos: 

objetivação e ancoragem. No primeiro, ocorre a materialização do objeto abstrato, 

tornando uma ideia em algo concreto, visível. “Trata-se de privilegiar certas informações 

em detrimento de outras, simplificando-as, dissociando-as de seu contexto original de 

produção e associando-as ao contexto imagético do sujeito ou do grupo” (TRINDADE; 

SANTOS; ALMEIDA, 2011, p.109-110). Já o segundo processo, de ancoragem, permite 

assimilar o novo a uma categoria já existente, a uma forma já pré-estabelecida de pensar. 

“A ancoragem permite ao indivíduo integrar o objeto da representação em um sistema de 

valores que lhe é próprio, denominando e classificando-o em função dos laços que este 

objeto mantém com a sua inserção social”. (TRINDADE; SANTOS; ALMEIDA, 2011, 

p. 110). Santos e Almeida (2005), destacam ainda que em termos de função, a 

representação social dá sentido à realidade social, produz identidades, organiza as 

comunicações e orienta as condutas. 

Ao se deparar com a inovação nas organizações, os indivíduos então constroem 

um conjunto lógico e ordenado de percepções acerca do processo de inovação que os 

permite entender e lidar com tal. Sendo a comunicação estratégia e instrumento que 

assegura a assimilação, aceitação e difusão de concepções sobre o objeto representado.  

 

4. Considerações finais 

 

Este trabalho enxerga a comunicação além do papel instrumental, partindo para o 

entendimento desta como produtora e difusora de conhecimento e significados nas 

organizações. Estendendo assim o seu papel de forma estratégica para promover a 

visibilidade e ser constituinte das representações sociais nos processos de inovação das 

organizações. 

Nota-se que o processo de inovação nas organizações se dá, antes de tudo, pela 

comunicação estabelecida entre os indivíduos e que tais processos precisam ser visíveis 

a toda organização para que haja a incorporação dos mesmos, diminuindo as possíveis 

barreiras. Nota-se também que é por meio das representações sociais que os novos 

conhecimentos, suportados ou geridos pela comunicação, são assimilados e classificados 

pelos indivíduos, passando a fazer parte da sua estrutura de conhecimento - que por sua 
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vez é difundida no grupo pela comunicação. Num processo constituinte comunicação-

representação social. 

  Propõe-se como forma de continuidade à verificação desta hipótese, um estudo 

teórico mais aprofundado acerca das funções da representação social dentro do processo 

de inovação, bem como um estudo empírico, averiguando os impactos e correlações dos 

conceitos neste discutidos no ambiente organizacional. 

 

5. Referências bibliográficas 

 

BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas 

ideias. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

CÉSAR, Ana Maria Roux Valentini Coelho. Comunicação e Cultura Organizacional. In: 

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Gestão estratégica em comunicação organizacional e 

relações públicas. 2 ed. São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 2009. Cap. 2. 

 

CHESBROUGH, H.W. Open Innovation: The new imperative for creating and profiting 

From Technology. Boston: Harvard Business School Publishing, 2006 

 

DE BES, Fernando T.; KOTLER, Philip. A bíblia da inovação. São Paulo: Leya, 2011. 

 

FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1987 

 

GRUNIG, James .E.; FERRARI, Maria Aparecida; FRANÇA, Fábio. Relações Públicas: teoria, 

contexto e relacionamentos. 1 ed. São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 2009. 

 

JODELET, D. Representações sociais: um domínio em expansão. In: D. JODELET (Org.). As 

Representações sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 2002.p. 31-61.  

 

KELLEY, T. The Ten Faces of Innovation, IDEO´s strategies for beating the devil´s 

advocate & driving creativity throughout your organization. 1st Edition. New York: 

Doubleday, 2005. 

 

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Planejamento de relações públicas na comunicação 

integrada. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Sumus, 2003. (Novas buscas em comunicação; v. 

69) 

 

MARCHIORI, Marlene. A relação comunicação - organização: uma reflexão sobre 

seus processos e práticas. Comunicarte, v. 29, p. 25-42, 2009 

 

MOSCOVICI, S. Representações Sociais: Investigações em psicologia social. Petrópolis: 

Vozes, 2003. 

 

NASSAR, Paulo. Conceitos e processos de comunicação organizacional. In: KUNSCH, 

Margarida Maria Krohling. Gestão estratégica em comunicação organizacional e relações 

públicas. 2 ed. São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 2009. Cap. 4. 

 

RIEG, D. L; ALVES FILHO, A. G. Esforço tecnológico e desempenho inovador das 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

empresas do setor médico-hospitalar localizadas em São Carlos, SP. Revista Gestão & 

Produção, 2003, v.10, n.3, p.293-310 

 

SANTOS, M. F. S.; ALMEIDA, A. M. O. Diálogos com a Teoria das Representações Sociais. Recife: 

Editora Universitária, 2005. 

 

SCHUMPETER,J.A. A teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Nova Cultural,1988. 

 

SATELL, Greg.  Mapping Innovation: A Playbook for Navigating a Disruptive Age. New 

York: McGraw-Hill, 2017 

 

TRINDADE, Z. A.; SANTOS, M. F. S.; ALMEIDA, A. M. O. Ancoragem: notas sobre 

consensos e dissensos. In: ALMEIDA, A. M; SANTOS, M. F.; TRINDADE, Z. A. (Orgs.). 

Teoria das representações sociais: 50 anos. Brasília: Technopolitik, 2011.p.101-121. 


