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PREFÁCIO

1 - Poucas temáticas reúnem tão alargado consenso como o da impor-
tância da Inovação na criação de valor e, consequentemente, no aumento 
do valor da empresa, contribuindo assim para a criação de uma vantagem 
competitiva sustentável. Existe, contudo, demasiadas vezes, alguma con-
fusão na utilização do conceito de Inovação. Este conceito vai para além 
da investigação e desenvolvimento tecnológico, consistindo na transfor-
mação de uma ideia num produto vendível, novo ou melhorado, ou num 
processo operativo na indústria ou serviços. Não bastará fazer algo de 
forma diferente para estarmos perante uma inovação. Os benefícios da 
Inovação poderão fazer-se sentir a vários níveis: produtos novos ou me-
lhoria dos existentes, incremento do volume de produção, acesso a novos 
mercados, poupança de custos, incremento do emprego, substituição de 
importações, melhoria da qualidade de vida, protecção do meio ambiente 
e melhoria na gestão da organização. 

2 - A presente obra é o resultado de uma revisão e reestruturação da 
versão portuguesa do livro “Inovação Empresarial no Séc. 21”, da au-
toria de Praveen Gupta, publicada em 2008 pelo Grupo Editorial Vida 
Económica. Quase um ano depois da publicação do livro na sua versão 
original, estamos perante um novo desafi o, o de reduzir o livro para um 
formato mais prático e ligeiro, que funcione como um guia imediato para 
a inovação, para quem quer que esteja interessado na sua aplicação de uma 
forma directa sem se preocupar com a evolução histórica apresentada na 
sua versão original de forma bastante detalhada. O leitor terá, assim, à sua 
disposição um roteiro para inovar. A preparação desta versão executiva foi 
realizada sob a supervisão do Grupo Editorial Vida Económica, Praveen 
Gupta e com a colaboração do Prof. Luís Reis, Administrador Executivo 
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e COO da Sonaecom, que demonstrou apoio desde a primeira hora em 
que lhe foi apresentado o projecto de publicação do livro na sua versão 
original, por considerar que a obra daria um contributo fundamental para 
quem se interessa sobre o tema da inovação empresarial. 

3 - Julgamos ser importante partilhar com o leitor alguns dos momen-
tos que consideramos mais relevantes desde o surgimento da ideia de pu-
blicação da obra em Portugal até à sua concretização em 2008, através 
de uma edição realizada pelo Grupo Editorial Vida Económica, e ago-
ra na sua actual versão executiva. Como participantes num programa de 
MBA, tivemos o primeiro contacto com a obra na Georgetown University 
(Washington DC), numa aula de Inovação nos serviços ministrada pelo es-
pecialista internacional em inovação Prof. Alexis Gonçalves, que fez uma 
referência elogiosa ao livro. No intervalo tivemos a oportunidade de fo-
lhear o livro e de imediato pensámos na possibilidade de o tornar acessível 
em Portugal. Regressados a Portugal e por intermediação do Prof. Alexis 
Gonçalves, contactámos o Prof. Praveen Gupta. Rapidamente chegámos 
a um acordo de edição para o nosso país, para os países de expressão por-
tuguesa e América Latina.

4 - Um projecto deste tipo seria inviável sem o estabelecimento de par-
cerias credíveis, nomeadamente com uma entidade do ramo editorial. O 
Grupo Editorial Vida Económica, pela sua reputação e tradição em apoiar 
este tipo de iniciativas, seria a entidade ideal para nos apoiar nesta “aven-
tura”. Teríamos de ter também alguém com reconhecidos méritos empre-
sariais e ligação universitária. Fizemos o convite ao Prof. Luís Reis, que, 
para além de possuir ligação como docente à EGP-University of  Porto 
Business School, é presentemente Administrador Executivo e COO da 
Sonaecom. Pensamos que seria a escolha ideal, pois conjugaria uma opi-
nião avalizada do lado empresarial e do lado académico e que sublinharia o 
interesse da obra. Em ambos os casos, as expectativas foram justifi cadas.

5 - Finalmente, gostaríamos de deixar algumas ideias para refl exão. 
Culturalmente, existem diferenças entre algumas sociedades, por exemplo 
a americana e a portuguesa, que infl uenciam o carácter empreendedor, e 
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portanto a capacidade em assumir o risco. Não fomos “educados” para as-
sumir o risco, pois a nossa sociedade penaliza os que arriscam e falham, ao 
contrário de outras sociedades, onde a iniciativa empresarial é incentivada 
e apoiada. O estigma do fracasso é um facto que pesa na nossa educação. 
Esperemos contribuir com esta pequena “história”, para realçar aos olhos 
de quem tiver a paciência de ler estas linhas que há mudanças no nosso 
ensino e hábitos culturais que é urgente serem efectuadas.

Jorge Teixeira e João Mendes

PREFÁCIO
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PRÓLOGO 

A partir do momento que se começa um negócio, a inovação é uma 
parte integrante do seu sucesso. A pressão competitiva implica que as 
organizações inovem continuadamente, de forma a sustentar o cres-
cimento rentável, mas conseguir manter esse momento é um desafio. 
Na era do conhecimento, há vários campos que estão a crescer de for-
ma inter-relacionada, dando lugar a uma convergência da informação 
em todas as áreas. 

No passado, a inovação foi considerada uma arte – dependendo das 
pessoas que a tornavam realidade – e era uma ocorrência relativamen-
te rara e imprevisível. O resultado é que muito tempo é despendido 
no desenvolvimento de novos produtos e serviços. No século XXI, 
temos de mudar este processo, de forma a tornarmo-nos pensadores 
contínuos, capazes de inovar, dando resposta à customização em mas-
sa. Isto implica que compreendamos melhor a inovação e consigamos 
estandardizar o processo para obter resultados previsíveis. 

A história demonstra que a inovação é evolutiva e é uma resposta 
a um problema não resolvido ou a uma oportunidade ainda não ex-
plorada, o que faz do Inovação Empresarial no Século XXI, de Praveen 
Gupta, uma valiosa publicação literária. Os seus 25 anos a resolver 
problemas empresariais deram-lhe as ferramentas para desenvolver um 
enquadramento plausível que nos faz olhar para a inovação num con-
texto diferente. Ele está no caminho certo quando afirma que um “in-
divíduo ligado em rede” é um tijolo no aberto ambiente empresarial. 

Muitos foram os livros escritos sobre vários aspectos da inovação, 
mas o entendimento comum limitou-se a um nível de brainstorming e brainstorming e brainstorming
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ferramentas criativas. Este é um dos primeiros livros que refere vários 
aspectos da inovação, dos conceitos à comercialização, orientando os 
leitores através das experiências práticas idealizadas pelos vários co-
-autores do livro.  

Um dos desafios na institucionalização da inovação é envolver 
intelectualmente todas as pessoas da organização. O enquadramento 
proposto fornece uma teoria, metodologia e avaliação do sucesso, ne-
cessários caso uma organização pretenda acelerar o processo.  

Acredito que a criatividade acontece, mas também acredito que 
Gupta ajudou a desvendar a forma como a inovação acontece. 

Dipak Jain
Reitor, Kellogg School of Management
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CAPÍTULO UM

HISTÓRIA DA INOVAÇÃO
(Praveen Gupta)

Na cronologia do desenvolvimento social, quando os seres humanos 
começaram a adquirir bens, aumentou a ânsia competitiva – um 
desejo de ter mais, um desejo de ter melhor, um desejo de ter coisas 
que tornassem a vida mais fácil. Quando estes desejos se tornaram 
suficientemente fortes, transformaram-se numa carência ou necessidade, 
e, como diz o velho cliché, “a necessidade é a mãe de todas as invenções”. 
Em termos históricos, o conhecimento estava limitado a apenas algumas 
pessoas. Todavia, na actual era do conhecimento, onde a informação é 
amplamente difundida, a inovação futura será o resultado de descobertas 
individuais e conjuntas a um ritmo cada vez mais acelerado. Os estudos 
demonstram que a inovação é construída com base em conhecimentos 
passados e na experiência contínua. Em vez de considerarmos a inovação 
como um processo ad hoc com resultados desconhecidos, a inovação pode 
ser convertida num processo estrutural e num sistema mais previsível.  

A Inovação fez sempre parte da humanidade. Desde a desco-
berta do fogo através do método de esfregar duas pedras, 
o ser humano tem vindo a inovar. A inovação é, prova-

velmente, o mais antigo processo que se conhece; por outras palavras, 
a inovação é uma extensão da criatividade dos seres humanos. Desde 
sempre que utilizamos as nossas habilidades inatas para criar muitas 
coisas novas e para ajudar a espécie humana. 
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 Imaginemos o que aconteceu quando os seres humanos descobri-
ram o fogo. Qual seria o nível de conhecimento tendo por base o 
que sabemos hoje em dia? Qual seria o grau de excitação relativo à 
descoberta do fogo? À medida que as pessoas ganham novos conhe-
cimentos com o método da tentativa-erro, transformam-no em novo 
conhecimento e depois utilizam esse conhecimento para obter no-
vas percepções, descobrir mais coisas, e tornar-se ainda mais curioso. 
Assim, o ciclo da experimentação, conhecimento e inovação repete-se 
sucessivamente. O resultado do ciclo conhecimento-experiência tem 
dado lugar a uma contínua criatividade e inovação. 

HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DO 
CONHECIMENTO:  DA LANÇA AO METAL

Antes de descobrir o fogo, os humanos descobriram simples pedras 
que podiam ser utilizadas como ferramentas. Inspirando-se nos dentes 
humanos ou de animais, puderam imaginar uma adaga ou lança, e 
criaram então as lanças feitas de pedra. As lanças permitiam proteger-
-se contra os animais e podiam, provavelmente, ser utilizadas como 
ferramentas para preparar comida fria, que era depois aquecida pelo 
calor do sol. 

As lanças podiam facilmente evoluir para facas ou arpões. Estas 
ferramentas poderiam ser utilizadas para dominar animais ou mesmo 
para lutas corpo a corpo. 

O ser humano descobriu o fogo há mais de 50 000 anos. O fogo 
poderia ser bastante destrutivo caso não fosse controlado, mas podia 
ser um excelente amigo sempre que pudesse ser controlado. A desco-
berta do fogo permitiu desenvolver o conhecimento humano, pois o 
fogo podia ser utilizado para criar ferramentas, que permitiam manter 
o ser humano quente, afastar os animais, cozinhar, iluminar cavernas 
escuras, ou mesmo derreter gelo. Assim, a descoberta do fogo pode 
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ser considerada um importante marco na evolução humana por ser 
um aspecto crítico para a sobrevivência.

Como é que os primeiros humanos ou hominídeos podiam ter al-
guma ideia sobre o fogo? Devem ter observado fogo provocado por 
relâmpagos, aquecimento solar ou erupções vulcânicas. Podem até ter 
observado fogo quando atiravam alguma pedra que produzisse faíscas 
ao embater com outra pedra. A descoberta do fogo levou o ser hu-
mano a pensar em como poderia utilizar o fogo e como deveria fazer 
para se proteger do mesmo. 

Milhares de anos mais tarde, o ser humano inventou o arco e fle-
cha. A inspiração para o arco e flecha pode ter vindo de ramos de 
árvores carregados de fruta. Durante temporais com relâmpagos ou 
ventos fortes, os ramos das árvores atiram frequentemente a sua fruta. 
Os ramos das árvores podem ter sido o catalisador para a invenção 
de fisgas que servem para atirar pedras, e as fisgas para os arcos que 
permitem atirar lanças em forma de setas. As setas podem ser conside-
radas uma evolução das lanças adaptadas à sua utilização em arcos que 
permitem atirar a longas distâncias. 

A descoberta de lanças, facas, fogo e do arco e flecha podem ter 
desencadeado a preparação de refeições quentes. As refeições quentes 
deram lugar a corpos mais quentes, o que pode ter criado a necessida-
de de roupas para dar resposta à necessidade de calor. As roupas feitas 
de erva e raízes evoluíram para roupas feitas de pele de animais com a 
ajuda da agulha. Assim, a descoberta da agulha foi também um marco. 
As primeiras agulhas eram como um gancho que permitia prender 
dois pedaços de pele ou tecido, substituindo as séries de nós que eram 
anteriormente utilizados para juntar duas peças. Os nós podem ter 
sido descobertos a partir de embaraços naturais de objectos longos em 
forma de corda, ou mesmo de ramos árvores ou arbustos. 

A civilização primária parece assentar nos sete metais, pois os res-
tantes metais que se conhecem apenas foram descobertos durante o 



INOVAÇÃO EMPRESARIAL

18

século XIII. Os sete metais são o ouro, o cobre, a prata, o chumbo, 
o estanho, o ferro e o mercúrio. As primeiras ferramentas e armas 
eram feitas de chumbo, que foi descoberto por volta de 4000 a.C. e de 
estanho e ferro, descobertos por volta de 1500 a.C. A descoberta do 
chumbo foi mais relevante, pois os primeiros conjuntos de ferramen-
tas, utensílios e armas foram feitos de chumbo. As primeiras peças de 
chumbo eram feitas com um martelo e um cinzel.

A fundição do cobre poderá também ter sido aprendida atirando 
restos de chumbo para fogueiras. Os primeiros artefactos encontrados 
feitos de ferro-fundido assumem a forma de anéis, braceletes, cinzeles, 
e armas e datam de cerca de 500 anos depois da descoberta do chum-
bo.  Por volta do século XVII foram isolados mais cinco metais: a 
platina, o antimónio, o bismuto, o zinco e o arsénico. Nesta altura 
a metalurgia era já uma disciplina bem desenvolvida. Após o século 
XVII a descoberta de metais ganhou um novo ritmo, sendo descober-
tos doze novos metais no século XVIII. 

HISTÓRIA E EVOLUÇÃO
DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM, 
NUMERAIS E ARTE

Panini (século VI a.C.), um matemático indiano, desenvolveu a 
teoria da fonética, fonologia e morfologia, e proporcionou a criação 
formal de regras e definições da gramática sânscrita no seu tratado 
denominado Asthadhyayi.  Elementos básicos, como as vogais e con-
soantes, e partes do discurso, tais como nomes e verbos, foram, então, 
classificados. A construção de palavras compostas e frases foi estrutu-
rada de acordo com a aplicação de regras nas estruturas de suporte de 
uma forma semelhante à teoria da linguagem formal.  

No mundo moderno, por volta do século XII, Raimundus Lullus 
inventou a máquina lógica, Ars Combinatoria, durante uma profun-
da crise de comunicação. Lullus iniciou a revolução do pensamento
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formal de modo a produzir declarações de uma forma mecânica. Criou 
o conceito de pensamento organizacional, construindo uma máquina 
que combinava linguagem e figuras geométricas (representadas por sím-
bolos e letras) para captar diversas declarações que a mente humana ex-
pressasse. Consiste em três discos de papel circulares que eram fixados 
num eixo onde poderiam ser girados para produzir possíveis combina-
ções de letras e símbolos, levando assim ao desenvolvimento da desco-
dificação de símbolos, criando pensamentos organizados e o processo 
de descodificar e codificar Por outras palavras, a linguagem partiu da 
representação gráfica de símbolos e do estudo dos padrões associados. 

A linguagem evoluiu a partir de sons naturais e sua representação 
bem como de expressões espontâneas do corpo humano (por exemplo, 
dor, fúria e alegria). Os gestos físicos deram lugar a expressões orais. Os 
seres humanos desenvolveram dentes erectos, bocas pequenas para emi-
tir sons, músculos labiais, uma língua muito flexível e uma laringe res-
soante. A vontade de exprimir sentimentos pessoais deu lugar à comu-
nicação ou linguagem interactiva, e a descrição de fenómenos naturais 
deu lugar ao desenvolvimento da linguagem transaccional ou comuni-
cação de observações, conhecimentos ou capacidades. Esta linguagem 
transaccional desencadeou o desenvolvimento de formas escritas de lin-
guagem. Por outras palavras, a linguagem escrita será uma evolução da 
palavra escrita, pictogramas, escrita silábica e escrita alfabética. 

Na Índia, o sistema decimal surgiu antes da era 1000 a.C. e mi-
grou para o Médio Oriente através da tradução da literatura indiana. 
Embora os numerais indo-árabes existissem em 300 a.C., a utilização 
dos numerais começou a crescer em Espanha em 900 d.C. Leonardo 
Fibonacci introduziu os numerais indo-árabes na Europa em 1200 
d.C. Todavia, foi apenas durante o século XV que os comerciantes, 
contabilistas e avaliadores começaram a utilizar a numeração árabe 
em vez da numeração romana. 

Com o entendimento dos fenómenos naturais em termos matemá-
ticos, bem como através da linguagem, a sociedade passou a inovar 
através da arte, primeiro construindo grandes templos, igrejas, palá-
cios, pilares, túmulos, pirâmides e monumentos. Estes monumentos 
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eram a tradução prática de um pensamento inovador, que se mani-
festava através da combinação de diversos padrões e da evolução e 
descoberta de novas estruturas. 

À medida que a sociedade crescia, as populações aumentavam e com 
elas a necessidade de agrupamento. Com a acumulação de bens, os senti-
mentos de concorrência evoluíram e aumentou a corrida para descobrir 
cada vez mais. Esta interacção terá provavelmente desencadeado a com-
paração e a concorrência no sentido de alguém ter mais do que o outro. 
Toda esta evolução poderá, eventualmente, ter originado inveja, guerra, 
destruição, renovação, e uma crescente necessidade de inovação. 

LINHA DO TEMPO

A Figura 1.1, Compreender a Arte e a Ciência, demonstra que olhar 
para objectos, rituais ou práticas cria curiosidade, leva a mente a ques-
tionar-se e obriga a uma escolha: gostar ou não de algo. Quando uma 
actividade é desejável, é provável que haja tentativas de a replicar. Se 
forem alcançados resultados igualmente desejáveis, a actividade é repro-
duzida, de modo a obter-se resultados cada vez melhores. Quando se 
repete uma actividade sem reconhecer os seus detalhes, torna-se uma 
arte; desta forma implica um conhecimento mais perceptivo e tácito. 

FIGURA 1.1 – Compreender a Arte e a Ciência 
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Cria-se e aceita-se uma crença quando o entendimento e a prática 
não são questionados. Para muitos de nós, um conjunto de crenças 
podem definir uma religião. Quando uma actividade é compreendida 
através dos seus padrões e práticas repetidas, isto representa um estu-
do metódico de uma observação. A Ciência define-se como um estudo 
metódico de um tema que leva a um entendimento da causa e efeito. 
Quando se compreende a arte e a ciência de um tema, consegue-se 
uma maior competência e um determinado nível de conhecimento. 
Desta forma, considera-se ser um especialista a pessoa que compreen-
de a arte e a ciência de um determinado aspecto. 

A Figura 1.2, Linha do tempo da Inovação, apresenta a evolução 
humana através do crescimento da arte, ciência e linguagem. A histó-
ria demonstra que a arte e a ciência seguem o mesmo caminho e, por 
vezes, dependem uma da outra. Desde a descoberta do fogo e através 
da observação geral, reflexão e vontade de fazer algo diferente, o ser 
humano inovou desde o arco e flecha até aos foguetões e vaivéns espa-
ciais. Evoluímos desde o simples facto de sermos capazes de nos man-
ter de pé a voar no espaço, do atirar de uma pedra a lançar foguetões 
ao espaço, e das lanças ao lançamento de armas nucleares. 

Com esta evolução, o conhecimento acabou por se especializar, 
tornando-se necessária a existência de filósofos, padres, artistas, mate-
máticos, cientistas, engenheiros e especialistas (SME – Subject Matter 
Experts). As descobertas são sempre construídas tendo por base um co-Experts). As descobertas são sempre construídas tendo por base um co-Experts
nhecimento prévio, embora insuficiente. Uma observação contrária ao 
conhecimento existente dá lugar a mais dúvidas e respostas, pois essas 
questões criam mais conhecimento, e resultam em mais descobertas. 

A era da informação começou na década de 80 do século XIX du-
rou até ao final do século XX. O ímpeto da era da informação come-
çou com uma observação de Thomas Edison, e acabou por chegar 
ao desenvolvimento do díodo, transístor, chip semicondutor, compu-
tadores e supercomputadores. A informação gerada durante as duas 
últimas décadas está a desencadear mais questões relacionadas com a 
utilização da informação, criando a inteligência empresarial, e levan-
tando mais questões sobre o potencial das novas descobertas. 
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No século XXI, as pessoas encontram-se num nível muito mais 
avançado em termos de materiais, informação, ciência, arte e lingua-
gem. A nova era de procura de informação exige uma nova inteli-
gência a nível empresarial, de forma a optimizar o desempenho. O 
processo de criar novos conhecimentos partindo de conhecimentos 
existentes exige um melhor entendimento do processo de inovação. 
Assim, a era da informação, na qual já nos encontramos, deve acele-
rar a inovação através da colaboração e envolvimento intelectual dos 
seres humanos. 

Esta inovação irá acelerar a criação de conhecimento assim como o 
desenvolvimento de produtos e serviços. A eficiência da inovação exi-
girá a criação de grupos / clusters, uma maior inteligência de equipa, 
envolvimento intelectual e uma melhor compreensão do processo de 
inovação.  Na verdade, os seres humanos são a base da inovação, quer 
a inovação surja devido ao esforço de inovadores individuais quer seja 
distribuída por equipas inovadoras multinacionais. Por outras pala-
vras, a inovação futura resulta cada vez mais de descobertas individu-
ais e colaborativas. 

Século XVIII Século XIX Século XX

Máquina de escrever Frigorífico Ar condicionado

Bateria eléctrica Telefone / Equipamento de Fax Teoria da Relatividade

Sistema de patentes dos EUA Indução electromagnética Sistemas de Produção em Massa

Elevador Semáforos

Dinamite Televisão 

Máquina de escrever Xenografía

Telegrafo sem fios Reacção nuclear

Lâmpada, energia eléctrica Transístores / Circuitos 
integrados

Principio de gestão empresarial Computadores digitais / PCs

Motas, automóveis, aviões Internet / World Wide Web

FIGURA 1.3 – Inovações importantes nos últimos séculos
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A Figura 1.3 – Inovações influenciadoras dos últimos séculos, de-
monstra que, por volta do final do século XVIII, ocorreu um ponto 
de viragem que deu lugar a um maior número de descobertas ou ino-
vações. O século XVIII foi o renascimento da inovação, altura em que 
as pessoas começaram a pensar no sistema de inovação. A criação do 
sistema americano de patentes e marcas registadas surgiu da compre-
ensão de que a inovação seria uma componente crítica da economia 
americana. Os seus pais devem ter pensado que a inovação se tornaria 
num fenómeno normal, e prepararam-se para o trabalhar, proteger e 
acelerar. 

O facto de no século XIX se terem verificado mais inovações do 
que no século XVIII é uma evidência do amadurecimento da com-
preensão do processo de inovação. Durante o século XIX, foram 
desenvolvidos muitos produtos que contribuíram para a melhoria 
das condições humanas, tais como a refrigeração, transporte e tele-
comunicações. Verificaram-se também inovações relevantes na área 
da termodinâmica, electromagnética, gravidade e electricidade, que se 
tornaram as sementes das descobertas de Einstein. 

O século XX deu lugar à comercialização de muitas descobertas 
científicas do século anterior. As principais comercializações foram 
no campo da física nuclear, sistemas de produção em massa, teleco-
municações, xerografia e fotografia, televisão e expedições espaciais. 
Devemos as principais descobertas do século XX a Einstein e Edison. 
Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, e Edison descobriu o 
efeito Edison. A teoria de Einstein ajudou as pessoas a compreender as 
bases sobre a dimensão do universo, tempo e espaço. O efeito Edison 
levou ao desenvolvimento da indústria electrónica, que começou com 
o desenvolvimento dos díodos. Os díodos deram lugar aos tríodos, 
pêntodos, transístores, chips semicondutores, circuitos integrados e ao 
computador. Os computadores ajudaram a aumentar o ritmo de pro-
cessamento da informação e de análise e tornaram-se no catalisador do 
advento da era da informação. 
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O MUNDO DA INOVAÇÃO 

Compreender os papéis e os métodos desenvolvidos por Einstein 
e Edison implica observar os seus feitos como uma “grande foto”. 
A Figura 4, Inovações Fundamentais, e a Figura 4, Inovações Fundamentais, e a Figura Figura 5, Inovações Figura 5, Inovações Figura
Empresariais, permitem-nos rever a fundo as evoluções científicas 
desde o seu início. Estas duas imagens apresentam o papel de cada 
um dos grandes inovadores no contexto de uma grande fotografia, 
proporcionando também uma análise comparativa. 

O trabalho de Galileu, Newton, Edison, Ford e Einstein represen-
ta o período compreendido entre os séculos XVI e XX, que foi uma 
época de grandes descobertas científicas. Estes inovadores deram um 
contributo significativo ao identificarem importantes fenómenos na-
turais que ajudaram o ser humano a compreender melhor o universo, 
criando condições para outras importantes descobertas.

FIGURA 1.4 - Inovações Fundamentais
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