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INTRODUÇÃO / OBJETIVO

Analisar a produção científica com o tema

“Comportamento Inovador na base de dados Scopus.

A escolha desta base ocorreu pelo fato de ser a

maior base de dados de resumos e citações

científicas, contendo maior número de títulos e

editores do que as demais bases. O estudo é

delineado com abordagem quantitativa e qualitativa.

EXPERIMENTAL

Figura 1 – Pesquisa Bibliométrica do termo

“innovative and behavior” de 2000 a 2020.

Figura 2 – Pesquisa Bibliométrica do termo

“innovative and behavior and wine” de 2000 a 2020.

CONCLUSÕES

Pode-se concluir que o estudo é relevante,

contemporâneo que demonstra crescimento no

período analisado. Constata-se pelos resultados

que os pesquisadores ratificam a importância de

pesquisar o comportamento inovador na

organizações, com essa prática é possível auferir

melhor desempenho e na busca pela vantagem

competitiva.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa resultou em 3.664 artigos no período

de 2000 a 2020, constatou-se que o autor com

mais publicações neste período foi Baranowski,

T.Show com 7 artigos. Ressalva-se a evolução

de publicações sobre o tema que em 2000

ocorreram 8 artigos, em 2010 com 330 artigos

apresentando um crescimento considerado

relevante e em 2019 com 733 um crescimento de

45% em relação ao ano de 2010. Ainda dando

continuidade na pesquisa com os termos

“innovative and behavior and wine” com 10

documentos, a primeira publicação ocorreu no

ano de 2004, depois foi 2006, ficou um lapso

temporal sem publicações, ou seja, de 2007 a

2010, ressalva-se que ocorreu 2 publicações no

ano de 2014, e ainda, com os termos da pesquisa

“innovative and behavior and wine e grape”

somente um documento publicado em 2015 no

International Journal of Wine Research.

PROGECOID

https://www-scopus-com.ez314.periodicos.capes.gov.br/sourceid/21100201525?origin=resultslist

