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APRESENTAÇÃO DO LIVRO:  
PRÁTICAS DE GESTÃO DA INOVAÇÃO – VOLUME II

Paulo Tadeu de Mello Lourenção

Fábio Luís Falchi de Magalhães

Iraci de Souza João-Roland

A primeira ideia que nos vem à mente, no contexto de coopera-
ção universidade empresa (U-E), é o triângulo de Sábato. Trata-se de 
um modelo de política científico-tecnológica, que relaciona, em cada um 
de seus vértices, os papéis do Estado (como planejador e executor da 
política), a infraestrutura científico-tecnológica (como o setor que desen-
volve tecnologia) e o setor produtivo (como demandante da tecnologia). 

A busca do aperfeiçoamento da cooperação U-E continua me-
recendo atenção nos dias de hoje, sendo estudado pela academia há 
vários anos, cobrindo vários temas, tais como formas de interação, 
construção de confiança, formas de implementação, entre outros. Cer-
tamente ainda há muitos desafios para a melhoria desta interação. Um 
dos primeiros são os objetivos diferentes das organizações: capacita-
ção de pessoas e avanço do conhecimento, versus uso da tecnologia 
como forma de garantir competitividade e sobrevivência. Um segundo 
desafio refere-se às diferenças de motivação das pessoas envolvidas.

Parques tecnológicos são, por sua natureza, empreendimen-
tos que promovem ciência, tecnologia e inovação, favorecendo 
empresas para desenvolverem seus produtos em um ambiente de 
proximidade com universidades e institutos de pesquisa. Na década 
de 2000 foi criado o sistema de parques tecnológicos do Estado de 
São Paulo pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Um dos 
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primeiros parques criado no Estado de São Paulo foi o de São José 
dos Campos. Por ter em seu campus empresas líderes em tecnologia 
como Embraer, Avibrás, Akaer e Visiona, assim como importantes ins-
tituições de ensino e pesquisa como a Universidade Federal de São 
Paulo - Unifesp, Universidade Estadual Paulista - Unesp, Instituto Fe-
deral de São Paulo – IFSP, Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, 
entre outras. O Parque Tecnológico de São José dos Campos passou 
a ter um papel importante para facilitar a interação U-E, visando a 
criação de novas tecnologias, processos e produtos.

Neste ambiente, é natural que iniciativas como o Mestrado Pro-
fissional em Inovação Tecnológica (PIT) da Unifesp floresçam. Como 
definido pela CAPES, mestrados e doutorados profissionais devem ca-
pacitar profissionais para práticas avançadas, inovadoras e transforma-
doras dos processos de trabalho, visando atender às demandas sociais, 
econômicas e organizacionais dos diversos setores da economia. Além 
disso, devem contribuir para a agregação de conhecimentos, de forma 
a aumentar a produtividade de organizações do setor público privado.

O objetivo principal do PIT-Unifesp é disseminar a cultura de 
Inovação Tecnológica e os conhecimentos necessários para a sua 
realização, buscando ser um integrador entre a academia, o setor 
produtivo e os programas públicos e privados para promoção da 
Inovação. Dentre os objetivos específicos do programa estão: a) a 
formação de recursos humanos, em nível stricto sensu, capazes de 
gerenciar o ciclo completo da Inovação Tecnológica (concepção, 
execução e inserção no mercado); b) a criação de novos produtos 
e processos, e c) o fortalecimento do ecossistema de Inovação Tec-
nológica presente no Parque Tecnológico de São José dos Campos.

Neste livro Práticas de Gestão da Inovação - volume II, você, 
leitor, encontrará artigos escritos pelos alunos do PIT da Unifesp, jun-
tamente com seus orientadores, desenvolvidos durante a disciplina de 
Gestão Estratégica da Tecnologia e Inovação.
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A partir da base teórica da obra Gestão da inovação, de Tidd, 
Bessant e Pavitt (2005), busca-se refletir a partir das quatro fases do 
modelo do processo de inovação: busca, seleção, implementação, e 
captura de valor para o desenvolvimento de uma estratégia clara de 
inovação para se potencializar uma organização realmente inovadora. 
Com um total de nove capítulos, os trabalhos foram agrupados em três 
blocos temáticos, a saber:

PARTE I) GESTÃO DA INOVAÇÃO:

Cap. 1) Estratégias de gestão da inovação em organizações do 
setor financeiro;

Cap. 2) Gestão da inovação e liderança transformacional em 
empresas desenvolvedoras de games;

Cap. 3) Processo de inovação social e bricolagem; 

Cap. 4) Desenvolvimento e introdução de novos produtos no 
mercado brasileiro.

PARTE II) GESTÃO DA INOVAÇÃO NA ÁREA TIC:

Cap. 5) Captura de valor na inovação dentro do processo de 
auditoria de software crítico embarcado;

Cap. 6) Uso de Lean e técnicas estatísticas para aumentar a 
efetividade do desenvolvimento de softwares;

Cap. 7) Modelo Diamante e Métodos ágeis no contexto da ges-
tão da inovação.
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PARTE III) GESTÃO DA INOVAÇÃO 
NA ÁREA BIOMÉDICA:

Cap. 8) Gestão do processo de produção de próteses mecâni-
cas por manufatura aditiva; 

Cap. 9) Recomendações para a certificação e validação de 
equipamentos médicos no contexto da gestão da inovação.

Os capítulos incluídos neste livro visam dar uma visão às várias 
possibilidades de temas que podem ser estudados pelos alunos du-
rante o programa. Cremos que mestrados profissionais, como o PIT 
da UNIFESP, contribuem bastante para facilitar as interações U-E. O 
aluno, vindo da empresa, normalmente traz consigo um desafio a ser 
atacado. A possibilidade de existirem orientadores do lado acadêmico 
e industrial, interagindo na capacitação do aluno, também fornece a 
aproximação entre a Universidade e a Empresa.

Esperamos que você, leitor, curta o livro e tenha insights sobre 
eventuais trabalhos na área. Aos alunos e professores que prepara-
ram os capítulos, desejamos sucesso em suas carreiras com muitas 
realizações. Terminamos com um pensamento da poeta Muriel Strode 
(1903, p. 505) que direcionamos aos alunos e professores do progra-
ma: “não sigam por onde o caminho pode levá-los; em vez disso, si-
gam por onde não há caminho e deixem uma trilha”.

REFERÊNCIAS

TIDD, H., BESSANT, J., & PAVITT, K. Managing innovation: integrating tech-
nological, managerial organizational change. New York: McGraw-Hill, 2005.

STRODE, M. Wind-Wafted Wild Flowers. The Open Court, v. 17, n. 8, p. 505, 1903.
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RESUMO:
A disponibilidade e ampliação do uso de tecnologias emergentes considera-
das disruptivas é um dos fatores chave que vem conduzindo a inovação no 
setor financeiro. Atualmente, além da discussão sobre o impacto da aplica-
ção de tecnologia nos produtos e serviços financeiros, debate-se sobre quem 
está aplicando. Se, por um lado, as fintechs ou novos entrantes no mercado 
financeiro, buscam vantagem competitiva ao iniciar a oferta de produtos e 
serviços aplicando a tecnologia em nichos específicos, por outro, os provedo-
res consolidados, devido ao tempo de atuação, possuem maior experiência 
do negócio, reconhecimento e confiança dos clientes. Neste sentido, com o 
intuito de contribuir nesta discussão de como as organizações do setor finan-
ceiro se posicionam diante as mudanças e inserção de novos provedores, foi 
realizado uma revisão sistemática exploratória com o objetivo de identificar 
os cenários de cooperação entre provedores existentes e novos entrantes. É 
possível concluir que os modelos de cooperação e a forma de engajamento 
entre bancos e fintechs são determinados de acordo com a estratégia das 
empresas, sendo que práticas de coopetição e aquisição são exemplos de 
relacionamento que podem trazer benefícios para ambas as partes.

PALAVRAS-CHAVE: Fintechs; Inovação no setor financeiro; Modelos de 
cooperação; Estratégia empresarial.
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ABSTRACT:
The availability and expansion of the use of disruptive emerging technologies 
is one of the key factors that has been driving innovation in the financial sector. 
Currently, in addition to the discussion about the impact of the application of 
technology on financial products and services, there is a debate about who 
is applying it. If fintechs or new entrants at financial market seek competitive 
advantage when starting to offer products and services by applying technolo-
gy in specific niches, on the other hand, traditional providers, due to their life 
time in operation, have greater business experience, customer recognition and 
trust. In this context, in order to contribute to this discussion of how organiza-
tions in the financial sector position themselves in the face of changes and 
insertion of new providers, an exploratory systematic review was carried out in 
order to identify the scenarios of cooperation between existing providers and 
new entrants. It can be concluded that the cooperation models and the form 
of engagement between banks and fintechs are determined according to the 
companies’ strategy, coopetition and acquisition practices are examples of 
relationships that can bring benefits to both parts.

KEYWORDS: Fintechs; Innovation on financial sector; Cooperation models; Strategy.
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1. INTRODUÇÃO

A internet e a conectividade são considerados fatores de disrup-
ção no modelo de negócio das finanças, e a disponibilidade de acesso 
global possibilita a entrada das fintechs no setor financeiro para preen-
cher lacunas de serviços e aperfeiçoar produtos ofertados pelas insti-
tuições financeiras tradicionais (DHAR & STEIN, 2016). Esse mercado 
cresce em decorrência de oportunidades em serviços digitais financei-
ros mais rápidos e de menor custo para o consumidor (HE et al., 2017).

No Brasil e no mundo, nas últimas décadas, as estratégias em-
presariais têm se apoiado no ambiente digital para ampliar o acesso e 
participação dos serviços financeiros no dia a dia da população (CRUZ 
et al., 2010). Do ponto de vista de inovação, os canais digitais tem como 
base tecnologias economicamente viáveis e que tendem a se consoli-
dar cada vez mais, atendendo aos requisitos técnicos, de usabilidade, 
design e segurança, fatores que possibilitam o uso da internet e celular 
para acesso a serviços financeiros (POUSTTCHI & SCHURIG, 2004). 

Em 2012, na primeira pesquisa realizada pela Federação Bra-
sileira dos Bancos com o objetivo de mapear o estágio da tecnologia 
bancária e suas tendências no Brasil, o número de contas correntes 
com acesso via mobile banking era de 6 milhões, e, com uso de inter-
net banking, era de 37 milhões (FEBRABAN; DELOITTE, 2013), cená-
rio que, em 2018, passou para 70 e 53 milhões respectivamente (FE-
BRABAN; DELOITTE, 2019), o que significa que o número de contas 
bancárias vinculadas a um smartphone apresentou um crescimento 
superior a 11 vezes em 6 anos. Este aumento significativo indicado pe-
los relatórios da Febraban, principalmente no uso do mobile banking, é 
reflexo da difusão dos dispositivos digitais de tecnologia de informação 
e comunicação (TDIC), que se apresentam como um fator que viabiliza 
a ascensão das fintechs, uma vez que estas empresas tem como base 
de funcionamento as plataformas digitais. 
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Nesse artigo, tem-se como objetivo analisar as estratégias e 
características dos processos de gestão da inovação, em especial, 
relacionados às etapas de seleção, implementação e captura de va-
lor em organizações do setor financeiro. Uma vez que as referências 
acadêmicas são limitadas por tratarem de um tema discutido princi-
palmente no contexto empresarial, como justificativa deste estudo, 
cita-se a contribuição na discussão de práticas de cooperação em 
organizações que fazem parte do setor financeirro, como, por exem-
plo, entre bancos e novos entrantes.

Após esta introdução, o texto está estruturado da seguinte for-
ma: Em 2) Revisão da Literatura, são apresentadas as definições das 
três etapas do processo de inovação, que são objeto de estudo des-
te texto (seleção, implementação e captura de valor), relacionando-as 
com o contexto de inovação no setor financeiro. Em 3) Metodologia, 
indica-se a natureza da pesquisa e das referências utilizadas. na seção 
de 4) Análise e discussão dos resultados, são resumidos os principais 
elementos estratégicos identificados no processo de inovação no se-
tor financeiro partindo de um portfólio de oportunidades previamente 
identificadas, seguindo com a discussão de modelos de colaboração 
entre bancos e fintechs, e finalizando com reflexões de métricas de 
acompanhamento e de captura de valor. Por fim, em 5) Considerações 
finais, são destacadas as principais contribuições do trabalho, com 
identificação de limitações do estudo e sugestão de continuidade.

2. REVISÃO DA LITERATURA

As fintechs são caracterizadas por utilizar a tecnologia disponível 
para facilitar e inovar a forma que produtos e serviços financeiros são 
criados e ofertados (Dhar & Stein, 2016), com o objetivo de atender as 
necessidades do mercado que está em constante mudança, e aumen-
tar a eficiência no setor financeiro (JAKSIC et al., 2015). O crescimento 
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do mercado brasileiro de fintechs apresenta-se em linha com o au-
mento do número de contas correntes com uso dos dispositivos TDIC, 
que, sob o ponto de vista de oportunidade de mercado, contribuem 
para a inclusão financeira (DEMIRGUÇ-KUNT et al., 2018). Em 2015, 
o número de fintechs operando no setor era de 85 (FINTECH LAB, 
2015), número que passou para 504 em 2019 (FINNOVISTA, 2017), o 
que representa um aumento de 592% em 4 anos.

Em relação a aspectos de inovação no setor financeiro, a as-
censão das fintechs é um fator que influenciou na abertura do setor 
para novos entrantes no mercado financeiro. Isso implicou em uma 
necessidade de resposta dos bancos tradicionais que passaram a ter 
motivação em reagir com ações inovadoras, além de evoluir na adap-
tação de estratégias a fim de permanecerem relevantes no mercado e 
reter clientes (BOURDON, 2017). 

2.1 ORGANIZAÇÕES COM ATUAÇÃO NO SETOR FINANCEIRO

Além da presença das fintechs, as empresas de tecnologia, es-
pecialmente o grupo das nove maiores – seis americanas e três chi-
nesas – que são consideradas como as principais responsáveis pela 
pesquisa, financiamento e desenvolvimento de aplicações que aten-
dam todos os níveis de consumidor, são potenciais novos entrantes 
em um mercado antes restrito aos bancos. Os grupo G-MAFIA (Goo-
gle, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM, Apple), nos Estados Unidos, 
e o BAT (Baidu, Alibaba e Tencent), na China (WEBB, 2019), também 
são responsáveis   por fusões e aquisições, financiando startups de 
inteligência artificial, a tecnologia emergente que tem como premissa 
utilizar dados pessoais para tomada de decisão e fornecimento de 
uma série de serviços, incluindo, portanto, os serviços financeiros, o 
que torna as nove maiores empresas de tecnologia, potenciais pro-
vedores de serviços financeiros, vide Figura 1 (FTI, 2019).
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Figura 1 – Cenário ilustrativo de exemplos de potenciais novos entrantes 
no sistema financeiro no Brasil (fintechs e empresas de tecnologia), 

provocando uma resposta estratégica e inovadora dos bancos tradicionais

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

Existem inúmeras tecnologias emergentes que são potencial-
mente transformadoras para os negócios, para o governo e para socie-
dade. As oportunidades de inovação surgem com o desenvolvimento 
de tecnologias e ferramentas associadas às tendências sociais, e, para 
que possam ser aproveitadas, devem interagir com as estruturas orga-
nizacionais das instituições que tem como pauta inovar no setor que 
atua (SCHUELKE-LEECH, 2017).

Diante de incertezas econômicas, avanços tecnológicos, mu-
danças sociais e de comportamento humano, a necessidade de ino-
var para manter um desempenho elevado e sobreviver em mercados 
globais cada vez mais competitivos, torna-se uma constante para as 
instituições (FRIÓSI et al., 2018).

A busca contínua por formas de inovação é um fator estratégi-
co que contribui para o crescimento econômico (GALINDO & MÉN-
DEZ-PICAZO, 2013) e, em termos de competitividade, alavanca o de-
sempenho em relação a concorrência (LILLY & JUMA, 2014). Neste 
sentido, para se destacar no mercado, uma organização inovadora, 
independente do setor de atividade, deve identificar oportunidades de 
inovação em quatro áreas: produtos, processos, marketing e estrutura 
organizacional (OCDE, 2006). 
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2.2 ESTRATÉGIAS PARA GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS ETAPAS 
DE SELEÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CAPTURA DE VALOR

Dado um portfólio de oportunidades de inovação já identificadas 
durante a etapa de busca, é necessário que a instituição tenha um 
processo de inovação desenvolvido para que tangibilize e rentabilize 
a inovação (JORGE et al., 2018). Esta decisão de escolha, elaboração 
de um plano de como desenvolver a inovação e de como obter resulta-
dos e vantages associadas, demanda avaliação de elementos centrais 
presentes em cada etapa do processo de inovação, que consiste em 
seleção, implementação e captura de valor (BESSANT & TIDD, 2007). 

A seguir, são apresentados os pontos chave que descrevem 
cada etapa, e as questões de reflexão propostas pela literatura para 
direcionamento de decisão estratégica.

ETAPA 1. SELEÇÃO

A etapa de seleção consiste na escolha do que fazer e por 
quê, ou seja, determina qual ou quais oportunidades de inovação 
que foram identificadas durante a busca serão escolhidas para se-
rem desenvolvidas e implementadas. Durante esta etapa, diante um 
portfólio de projetos de inovação, o desafio de selecionar qual deve 
ser implementado, está na escolha do que é mais relevante para a 
organização, ou seja, os elementos centrais que norteam a tomada 
de decisão baseam-se na estratégia do negócio e nas questões que 
a empresa tem como comprometimento no momento que a etapa de 
seleção ocorre (BESSANT & TIDD, 2007).

A gestão de porfólio deve incluir reflexão sobre recursos finan-
ceiros e de pessoal, possuir critérios de seleção com base no tipo e 
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intensidade da inovação, além de depender do foco estratégico da 
organização em relação a tipos de projetos e de públicos alvo, do tem-
po de entrega do projeto e da velocidade de adesão da inovação. 
Também deve ser considerada a expectativa de retorno e as formas de 
captura de valor (BESSANT & TIDD, 2007).

A tomada de decisão deve considerar em equilíbrio, os fatores 
econômicos, sociais, de riscos e de recompensas, tanto financeiras 
como não financeiras. Em geral, a gestão de portfólio de inovação é 
traçada de acordo com a estratégia da empresa, e aplica-se para dife-
rentes setores de atividade (idem).

No setor financeiro, a inovação possui como base a revolução 
digital, que também marcou o início da Indústria 4.0 ou Quarta Revo-
lução Industrial no início do século XXI, refletindo o impacto das novas 
tecnologias na economia, no mercado de trabalho e nas organizações.

Sendo assim, com a popularização da internet e de novas tecno-
logias que vem sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas neste período de 
Indústria 4.0, observa-se uma transformação nos serviços financeiros 
(OLIVEIRA et al., 2019), e a seleção da inovação deve ocorrer com base 
nos fatores que definem o objetivo principal da proposta inovadora. 

Ou seja, a seleção deve avaliar, por exemplo, se a proposta 
é de desenvolver, aperfeiçoar e utilizar tecnologias emergentes dis-
poníveis, se consiste em alterar a forma como produtos e serviços 
financeiros são ofertados ao mercado, se o objetivo é de acessar 
novos mercados de clientes com a oferta de novos produtos, ou se 
a inovação é de melhoria de processos com o objetivo de aumentar 
a eficiência (Lee et al. 2018). Após compreensão da expectativa de 
resultado, é possível escolher o projeto que possui a proposta mais 
alinhada com os objetivos da organização.
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ETAPA 2. IMPLEMENTAÇÃO

A etapa de implementação consiste em definir como a inova-
ção escolhida será tangibilizada e propõe um direcionamento de como 
fazer. Em geral, um plano de execução é estabelecido tendo como 
questões de reflexão as estruturas tecnológicas ou organizacionais, 
ferramentas, e mecanismos de gestão que darão o suporte durante 
esta etapa de transformar a proposta de inovação em produto com 
valor agregado (BESSANT & TIDD, 2007).

A avaliação de como implementar um projeto de inovação de-
pende do tipo de inovação selecionada, e envolve a discussão prin-
cipalmente sobre desenvolvimento ou aquisição de conhecimento, 
tecnologia e produto. Neste sentido, o elemento central está na forma 
de criar ou adquirir as condições necessárias para atingir o objetivo 
de implementação do projeto inovador, por isso, discute-se sobre 
cooperação e criação de empreendimentos que surgem internamente 
na organização, denominado empreendedorismo corporativo, e em-
preendimentos externos, que estão relacionados com modelos que 
relacionam duas ou mais organizações (BESSANT & TIDD, 2007).

No setor financeiro, a cooperação entre bancos e fintechs é consi-
derada uma abordagem fundamental para promover a inovação (DRAS-
CH et al., 2018). Uma aliança estratégica bem estabelecida proporciona 
aos bancos os benefícios de agilidade em processos, acesso a nichos 
específicos oriundo do conhecimento prévio tecnológico da fintech, re-
dução de custos, resolução de problemas específicos, entre outros. Do 
ponto de vista das fintechs, as vantagens de associação a um banco 
estão relacionadas como o acesso a base de clientes do banco parcei-
ro, acesso a capital e aos recursos financeiros destinados a desenvol-
vimento de projetos internos, credibilidade do mercado e dos clientes, 
conhecimento de mercado e acesso a expertise de conceitos de negó-
cio, facilidade nas licenças regulatórias para operar, etc. (SILVA, 2019).
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Na última década, o termo coopetição vem ganhando populari-
dade. Definida como um fenômeno de cooperação e competição entre 
organizações, a coopetição é interpretada principalmente em termos de 
três conceitos teóricos: teoria dos jogos, teoria dos custos de transação 
e abordagem baseada em recursos. Na teoria dos jogos, os relaciona-
mentos de coopetição são tratados como um jogo de soma positiva 
onde os interesses das partes se sobrepõem parcialmente, utilizando 
o princípio de reciprocidade nas ações dos jogadores com o intuito de 
fazer com que cada um reflita estrategicamente sobre movimentos indi-
viduais, e a concorrência surge na partilha de valor entre os membros. 

Na teoria dos custos de transação, há três contextos chave que 
justificam o relacionamento coopetitivo, as transações de mercado, as 
estruturas hierárquicas e os relacionamentos híbridos, o que indica que 
uma aliança pode ser formada como resposta à geração de custos 
adicionais resultantes de imperfeições do mercado ou estruturas hie-
rárquicas. Em um cenário de incerteza e complexidade, como do setor 
financeiro, por exemplo, a cooperação pode ser de caráter oportunista, 
uma vez que os níveis de confiança entre as partes são baixos, desper-
tando, assim, a competitividade em uma relação de cooperação. 

Na abordagem baseada em recursos, as empresas decidem coo-
perar com organizações que tenham recursos complementares estraté-
gicos, ou que possam formar recursos que incluem novas tecnologias, 
informações e conhecimento, ou competências pessoais e de time.

No setor financeiro, em todos os casos, a coopetição resulta no 
estabelecimento de parcerias estratégicas, que tanto para os incum-
bentes como para os novos entrantes, significa compartilhamento e 
minimização dos riscos, além de trazer benefícios como capacidade 
de escala e redução de custos (CYGLER et al., 2018).

Entre os motivos que justificam a formação de alianças estra-
tégicas no setor financeiro, principalmente entre bancos e fintechs, 
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destacam-se quadro modelos de colaboração: Canal, fornecedor, 
satélite e fusão (HATAMI, 2018) – formas de parceria que serão 
discutidas nos resultados.

ETAPA 3. CAPTURA DE VALOR

Na etapa final do processo de inovação que consiste em como 
garantir a captura de valor dos esforços de inovação, as questões cha-
ve de reflexão estão relacionadas a gestão de propriedade intelectual, 
a habilidade de gerar conhecimento, uma vez que isto não implica 
necessariamente na habilidade de comercializá-lo e usá-lo com efi-
ciência, nas vantagens em relação a concorrência de mercado, e nos 
benefícios de crescimento sustentável (BESSANT & TIDD, 2007).

Neste sentido, a organização pode estabelecer métricas que re-
lacionem os efeitos da inovação no desempenho de uma empresa, seja 
por meio de benefícios financeiros, ou não financeiros, como, por exem-
plo, aumento na eficiência de processos, aumento na confiança e credibi-
lidade ou incremento da base vinculada de clientes, além do aprendizado 
adquirido durante o processo de inovação (BESSANT & TIDD, 2007).

No Brasil, as métricas de captura de valor são considerados para a 
indicação das empresas mais inovadoras – apresentadas no prêmio Va-
lor de Inovação Brasil, a publicação de inovação mais relevante do país, 
realizada pela consultoria estratégica da PwC – Strategy&, e pelo Jornal 
Valor Econômico (STRATEGY& PWC, & VALOR ECONÔMICO, 2020).

3. METODOLOGIA

O presente estudo tem como base a pesquisa documental sobre 
as estratégias de inovação adotadas por fintechs e bancos. Foi realizada 
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uma revisão sistemática com o principal objetivo de traçar um panorama 
geral sobre o papel dos novos provedores financeiros e das fintechs no 
estímulo à inovação no setor financeiro no Brasil e no mundo. 

Devido as limitações relacionadas à coleta de referências aca-
dêmicas, foram considerados na análise os trabalhos acadêmicos 
já publicados, relatórios elaborados por empresas de consultoria do 
setor financeiro e por órgãos regulatórios, e relatórios de tendências 
tecnológicas no setor financeiro. 

A revisão sistemática foi realizada no segundo trimestre de 
2019 e atualizada com referências publicadas até o primeiro trimes-
tre de 2020, sendo que as bases de dados eletrônicas utilizadas 
com a composição fintech* + inovação foram: ScienceDirect, Goo-
gle Acadêmico e IEEE Xplore.

Para seleção e filtro dos itens, optou-se pelo critério de excluir 
as publicações realizadas antes de 2015, e a escolha das referências 
foi realizada com base na leitura do título e do resumo, considerando 
apenas os artigos que apresentaram foco em aspectos de gestão da 
inovação em organizações do setor financeiro. 

Para responder à questão de pesquisa de como as fintechs ou no-
vos entrantes impactam o setor financeiro sob o ponto de vista estratégi-
co, foram selecionadas 30 referências entre artigos acadêmicos, relatórios 
de empresas de consultoria e reportes de instituições governamentais. 

Com base nessas referências, foi possível identificar práticas 
de gestão da inovação nas organizações do setor financeiro, o que 
permitiu elencar uma lista de elementos centrais que, no cenário 
atual, estão sendo considerados pelos bancos e fintechs para toma-
da de decisão nas etapas de seleção, implementação e captura de 
valor do processo de inovação. 
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A formulação e apresentação dos principais fatores desse pro-
cesso foi realizada com base nas características similares notadas 
nas referências consultadas, e, portanto, a pesquisa caracteriza-se 
como qualitativa e desconsidera a representatividade estatística. 
Com a realização de uma análise crítica e comparativa com a biblio-
grafia existente, foi possível apresentar e sintetizar os elementos de 
gestão de inovação que atualmente estão sendo utilizados em algu-
mas instituições do setor financeiro.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Quando trata-se de escolher projetos ou iniciativas de inovação 
de um portfólio de oportunidades identificadas, seja no setor financeiro 
ou em qualquer outra indústria, a estratégia tradicional é pautada em 
pilares que compreendem elementos centrais do processo de inova-
ção, são eles: seleção, implementação e captura de valor. 

No quadro a seguir, são apresentadas as questões chave de re-
flexão para tomada de decisão que foram identificadas nas referências 
consultadas: 

Quadro 1 – Apresentação do resumo com as principais questões de reflexão 
para tomada de decisão para cada etapa do processo de inovação

Etapas do processo 
de inovação

Questões de reflexão para direcionar 
a tomada de decisão

 
 
Seleção:
Direcionamento do 
que fazer e por quê

1. Acessar novos mercados (público) ou nichos de mercado (produto)?
2. Desenvolver novos produtos ou aperfeiçoar produtos e/
ou processos utilizando novas tecnologias?
3. Como avaliar o risco associado?
4. Qual é o tipo, intensidade e velocidade de adoção da inovação?
5. Quais os aspectos organizacionais da empresa?
6. Refletir sobre métricas de acompanhamento e controle 
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Implementação:
Direcionamento 
de como fazer

1. Incorporar ou desenvolver novas tecnologias?
2. Refletir sobre modelos de colaboração 

 
Captura de Valor:
 Como colher benefícios

1. Como a inovação implica em melhora de 
posição e/ou vantagem competitiva? 
2. Como a inovação atende as necessidades dos clientes?
3. Refletir sobre possibilidade de escala

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

ETAPA 1. SELEÇÃO

Na seleção, a primeira etapa do processo de escolha de um pro-
jeto diante um leque de oportunidades de inovar presentes no portfólio 
de uma organização, o critério de seleção deve considerar qual das 
opções está mais alinhada à estratégia da empresa. 

No contexto do setor financeiro, tanto sob o ponto de vista 
dos bancos, como de fintechs, a democratização da internet e a 
facilidade de acesso aos smartphones possibilita a abertura a um ni-
cho não atendido pelos grandes bancos já estabelecidos, o merca-
do dos desbancarizados, que compreende, no Brasil, uma popula-
ção de aproximadamente 45 milhões de pessoas que não possuem 
conta em banco ou que não movimentam suas contas há mais de 6 
meses (INSTITUTO LOCOMOTIVA, 2019). A principal alegação, de 
60% deste público, é de que não possuem recursos suficientes para 
abrir e manter uma conta bancária (CORDEIRO, 2019). Este exem-
plo configura um cenário de oportunidade de acesso a um novo 
mercado, o que vem sendo explorado principalmente por fintechs 
e bancos digitais, que, ao disponibilizar aberturas de contas digi-
tais com maior facilidade em relação a solicitação de documentos 
e isenção de tarifa ou com custos abaixo do tarifado por bancos 
tradicionais, facilitam o acesso deste público ao sistema financeiro. 
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Referindo-se a novos nichos de mercado, as fintechs vem con-
quistando fatia de mercado principalmente impulsionado pelo aper-
feiçoamento de novas tecnologias que permitem o desenvolvimento 
de produtos que atendem as necessidades dos clientes com a oferta 
de serviços rápidos, fáceis, tecnológicos e baratos com o intuito de 
se diferenciar dos bancos, seja com a oferta dos mesmos serviços a 
menores taxas ou com menos burocracia. Em 2014, pioneiro em lan-
çar um cartão de crédito livre de tarifas e totalmente gerenciado por 
um aplicativo móvel, o Nubank hoje ocupa a posição 16 do ranking 
dos 100 principais inovadores globais de fintech (KPMG, 2019) e é o 
maior banco digital do mundo fora da Ásia (ENDEAVOR, 2019). Outro 
exemplo é o Banco Inter, que configura a posição 28 deste mesmo 
ranking, com o diferencial de ser o primeiro banco 100% digital com 
a oferta do serviço gratuito de conta corrente (KPMG, 2019). 

Os produtos e serviços ofertados pelo segmento bancário são 
semelhantes e podem ser reproduzidos pelo mercado. Essa imitabi-
lidade, assim como a alternativa de serviços e produtos propostos 
pelas fintechs, exige que as instituições bancárias consideradas tra-
dicionais estejam em constante inovação para obter resultados posi-
tivos em comparação a seus concorrentes para se manterem conso-
lidadas no mercado (HASTINGS, 2006).

As fintechs direcionam seus serviços financeiros para determi-
nado nicho de mercado, aumentando sua vantagem competitiva em 
determinado segmento, por outro lado, os bancos, além de acom-
panharem as fintechs na utilização de novas tecnologias, devido ao 
maior tempo de atuação no mercado, possuem base de dados com 
mais informações de clientes, que podem levar ao desenvolvimento 
de novos produtos e serviços personalizados, de acordo com cada 
agrupamento de perfil de consumidor, expandindo, assim, ainda mais 
o portfólio de produtos e serviços ofertados.
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Em pesquisa realizada pela PwC com 1308 participantes de 71 
países, que possuem vínculo profissional com as mais diversas áreas do 
setor financeiro, concluiu-se que os bancos estão concentrando ações 
na melhoria de processos e operações por meio de soluções digitais, 
com o objetivo final de fidelização do cliente, que continuará como epi-
centro nos próximos cinco anos (PWC, 2017). O foco no produto, trans-
parência, apresentação de forma intuitiva, facilidade de uso, acessibili-
dade 24/7, e serviços mais rápidos, são aspectos vistos como as áreas 
mais importantes para fidelização de clientes em um banco.  

Ainda no processo de seleção de oportunidade de inovação no 
setor financeiro, o risco associado deve ser avaliado, ou seja, no pro-
cesso de seleção, o cenário externo, como a concorrência, também é 
considerado. Na pesquisa global da PwC, 64% dos executivos aponta 
que a modalidade de empréstimo pessoal é o ramo de maior risco de 
migração de clientes de um banco para uma empresa fintech (PWC, 
2017). No Brasil, 86 ou 17% das fintechs são de crédito, nas quais a 
modalidade empréstimo pessoal se enquadra.

Quando trata-se de selecionar e investir em inovação no se-
tor financeiro, avalia-se a intensidade da inovação, que por definição 
de Schumpter (1942), citado por Śledzik (2013), pode ser classifi-
cada como radical – que origina grandes mudanças disruptivas, ou 
incremental – que representa um avanço contínuo no processo de 
mudança. Para caracterização da intensidade da inovação, deve-
-se avaliar os componentes essenciais que descrevem o serviço ou 
produto, possibilitando a identificação da oportunidade de inovação 
como uma mudança ou transformação destes elementos (produto, 
processo, modelo, etc), ou como adição de itens ou melhorias a se-
rem implantadas no modelo já existente. 

No contexto do sistema financeiro, os produtos e serviços finan-
ceiros podem estar classificados em dimensões que correspondem a 
inovação de intensidade incremental ou radical, e por isso, durante o 
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processo de seleção, é necessário que os objetivos estratégicos da 
empresa estejam definidos, para que a dimensão da inovação corres-
ponda à escolha de oportunidade da iniciativa de inovação. 

Em relação a velocidade de adoção de inovação, definida como 
um indicador do quão rápida uma empresa adota um produto ou servi-
ço inovador quando comparado com os concorrentes: estudo anterior 
realizado com 101 bancos comerciais norte americanos apontou que 
bancos que possuem a carteira de crédito ativa mais concentrada em 
produtos voltados ao público de pessoa física, tem maior propensão 
em direcionar esforços na velocidade de inovação de produtos; en-
quanto que os bancos cujo público alvo almejado é o de empresas, 
direcionam mais as estratégias de inovação para adoção e desenvol-
vimento de tecnologia com o objetivo final de ganhar velocidade e efi-
ciência nos processos (GOPALAKRISHNAN & DAMANPOUR, 2000). 

Para dimensionar a intensidade de inovação, é necessário ava-
liar o ambiente para selecionar a apropriada oportunidade de inova-
ção, e para estabelecer a velocidade de adoção de inovação, é preci-
so uma capacidade organizacional para gerar e desenvolver inovação 
(GOPALAKRISHNAN & DAMANPOUR, 2000). 

ETAPA 2. IMPLEMENTAÇÃO

Após a etapa de seleção de uma oportunidade de inovação, é 
necessário definir uma estratégia de implantação, ou seja, um direcio-
namento de como conduzir o desenvolvimento do projeto de inovação. 

Para cenários de inovação de intensidade incremental, fatores re-
lacionados a custo, viabilidade, eficiência e gerenciamento de recursos 
tem impacto no processo de implementação. No contexto dos bancos, 
sob o ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, é necessário 
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considerar sistemas informacionais e recursos tecnológicos já existentes 
para que a integração e melhorias de componentes sejam realizadas de 
forma alinhada com a estratégia da empresa, e sob o ponto de vista de 
produtos e serviços. O fator cliente aparece como aspecto central de 
uma proposta de inovação incremental, com o objetivo de aperfeiçoar 
produtos e serviços para que possam acompanhar a constante mudan-
ça de hábito e preferências do consumidor, correspondendo às necessi-
dades e expectativas para manter uma base vinculada de clientes.

As fintechs que optam pela aposta em inovação do tipo incre-
mental, diferente dos bancos tradicionais que já passaram por proces-
sos de aquisição de outras instituições e possuem sistemas legados 
que precisam ser integrados, não possuem a necessidade de priorizar 
a viabilidade de conexão entre tecnologia legada e novas formas de 
tecnologia, no entanto, ao entrar no mercado com a oferta de um pro-
duto ou serviço financeiro, as fintechs precisam ultrapassar barreiras 
de legislação e regulamentação, além de definir estratégias de como 
se comunicar com o cliente, uma vez que, para ganhar competitivida-
de, os novos entrantes, além de ofertar serviços diferenciados, preci-
sam construir uma relação de confiança e credibilidade no mercado. 

Como variante das formas de cooperação definidos por Hatami 
(2018), nos modelos de canal, fornecedor, satélite e fusão, conforme 
representados no quadro 2, em estudo realizado com uma amostra de 
136 casos globais de tipos de cooperação estratégica, identificou-se 
que a maior representatividade de parcerias é do modelo que bancos 
investem em fintechs com o objetivo de formar alianças para acessar 
o ecossistema em que as fintechs estão centradas. 

No cenário brasileiro, um exemplo de cooperação como este é 
a Creditas, fintech que é a principal plataforma digital de empréstimo 
garantido no Brasil (KPGM, 2019), cuja proposta é refinanciar dívidas e 
ofertar empréstimos a menores taxas, e conta com investimento de ins-
tituições financeiras como os fundos dos bancos Santander e SoftBank. 
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As relações de cooperação entre bancos, fintechs e startups es-
tão cada vez mais comuns, uma vez que os benefícios de parcerias 
podem ser constatados na partilha de conhecimento, além de possi-
bilitar o acesso a recursos complementares que preenchem lacunas 
deficientes nas organizações parceiras. 

Quadro 2 – Modelos de colaboração entre bancos e fintechs, 
com identificação de vantagens para cada parte envolvida

Modelo de 
colaboração Definição Vantagens 

bancos
Vantagens 
fintechs Cliente

 
Canal

O banco oferta 
os produtos e/
ou serviços de 
uma fintech - age 
como um canal 
de venda.

Tem a imagem asso-
ciada a um produto e/
ou serviço inovador, 
ofertando ao mercado 
um produto com 
baixo investimento, 
em tempo e dinheiro.

Tem acesso aos 
clientes ban-
cários e pode 
aumentar a sua 
credibilidade.

Recebe uma oferta 
inovadora, com 
a garantia de um 
banco reconhecido 
no mercado.

 
Fornecedor

A fintech funciona 
como fornecedora 
do banco – age 
como estrutura 
de apoio no 
desenvolvimento 
de produto ou 
tecnologia.

O banco oferece ao 
cliente um produto e/
ou serviço inovador 
em nome próprio.

Devido ao 
caráter flexível 
da parceria, 
os benefícios 
dependem 
do acordo.

Recebe uma oferta 
inovadora, sem ne-
cessariamente saber 
sobre a parceria en-
tre banco e fintech.

 
Satélite

Aquisição de 
uma fintech, 
mas permitindo 
que a fintech 
opere de forma 
independente.

Oportunidade de 
investir em uma 
área inovadora 
de interesse sem 
prejuízo de estrutura 
e operações internas.

Se beneficia 
do capital 
investido e da 
base vinculada 
de clientes 
do banco.

Recebe uma oferta 
inovadora ou melho-
ra na experiência.

 
Fusão

Integração da fin-
tech na estrutura 
do banco. Neste 
modelo, a fintech 
perde a identi-
dade nominal.

Oferta de produtos e/
ou serviços inovado-
res em nome próprio.

Os benefícios 
dependem 
do acordo de 
fusão, que deve 
estar alinhado 
com a estraté-
gia da fintech.

Neste modelo, o 
ponto de atenção 
está para a possi-
bilidade da fusão 
diminuir a concor-
rência e por isso, os 
benefícios podem 
ser menos expressi-
vos em relação aos 
demais modelos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2020), com base em Hatami (2018).
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ETAPA 3. CAPTURA DE VALOR 

A extração de valor do processo de inovação ocorre em três princi-
pais frentes: aumento da vantagem competitiva, atendimento às necessi-
dades dos clientes que estão em constante mudança, e possibilidade de 
escala para novos mercados, seja de público alvo ou nicho de atividade.

Os resultados obtidos e a geração de conhecimento providos 
pela implementação de inovação são elementos que fazem parte da 
etapa de captura de valor, e também constituem indicadores que são 
acompanhados pelo mercado.

No contexto atual, em que as fintechs são caracterizadas pela 
agilidade em desenvolver e implantar novas ferramentas de tecnolo-
gia que auxiliam no aperfeiçoamento de produtos e/ou serviços, e os 
bancos apresentam interesse em se digitalizar e investir em inovação 
digital, a formação de parcerias torna-se uma possibilidade dentro do 
processo de busca por oportunidades de inovação, com benefícios 
para ambas as partes. Especialistas do setor prevêem que as fintechs 
alterem totalmente a dinâmica da indústria, na estrutura competitiva e 
no ecossistema dos serviços financeiros (DELOITTE, 2016). 

As empresas fintechs são geralmente capazes de se adaptar 
mais rapidamente devido a aspectos menos burocráticos (WORLD 
FINTECH REPORT, 2018), o que exige que as instituições já estabeleci-
das no mercado adaptem-se a uma cultura mais focada em inovação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo das décadas, uma sucessão de inovações incor-
poradas aos processos e produtos bancários permitiu aos bancos 
uma redução de custos com operações e transações bancárias, 
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aumentando a eficiência que reflete no consumidor final. No cená-
rio atual, as fintechs estão exercendo um impacto em todo o setor 
bancário devido à inovatividade e efeitos transformadores poten-
cialmente disruptivos nos serviços financeiros.

Diante da necessidade de inovar para entrar ou manter-se com-
petitivo no mercado, a seleção de oportunidades de inovação torna-
-se uma constante necessária tanto sob o ponto de vista dos bancos, 
como das fintechs. Considerando que inovação é tudo aquilo que as 
empresas usam como meio de desenvolver novos produtos, serviços, 
sistemas operacionais ou de produção, modos de trabalho e uso de 
tecnologia para atender e acessar clientes, o objetivo principal deste 
artigo foi promover a discussão sobre a tomada de decisão estratégica 
durante o processo de inovação, especificamente nas etapas de sele-
ção, implementação e captura de valor. 

A participação de novos entrantes no setor de serviços finan-
ceiros provoca um cenário de transformação e a seleção do projeto 
de inovação deve envolver questões chave de reflexão que indiquem 
se as expectativas da empresa podem ser alcançadas, como, por 
exemplo, refletir se a proposta está relacionada com expansão para 
novos mercados ou novos produtos, fazendo uma relação com o 
objetivo estratégico da instituição.

Durante o processo de implementação, os bancos que optam 
por incubar fintechs e desenvolver projetos de negócios em parcerias 
com estas empresas, podem eventualmente ser capazes de obter retor-
no de investimento esperado através de uma combinação de retornos 
incrementais, que podem corresponder a soluções trazidas pelas fin-
techs. Esta integração e colaboração entre as partes apresenta alguns 
desafios, como as diferenças em gestão e cultura, assim como a incer-
teza regulatória e as limitações da tecnologia legada, e, nesse sentido, a 
escolha do modelo de parceria deve estar alinhada as perspectivas de 
benefícios das partes envolvidas, conforme apresentado no quadro 2. 
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Por fim, após implementação da inovação, a contribuição do 
trabalho está em apresentar questões de reflexão sobre como colher 
benefícios trazidos, seja com indicadores de acompanhamento de au-
mento da base de clientes e de vantagem competitiva, ou do potencial 
de escala para acesso a novos produtos e mercados. 

Considerando que a influência e a contribuição da inovação 
para o crescimento econômico são fatores amplamente reconhecido 
na literatura científica (SZABO et al, 2013), a discussão de estratégias 
de inovação no setor financeiro torna-se tema relevante e de interesse 
para bancos fintechs e novos provedores financeiros que tem como 
objetivo atender as necessidades da população. 

Acredita-se que o presente estudo possa servir de subsídio para 
consulta de práticas de colaboração entre bancos e novos provedores 
financeiros ou prestadores de serviços no setor financeiro, como um 
material de apoio a ser utilizado para avaliar as possibilidades de coo-
peração levando em conta as estratégias das empresas. 

Este estudo apresenta a limitação de referências bibliográficas 
utilizadas para consulta, o que significa que apenas parte do períme-
tro de atuação do setor financeiro foi analisado, conforme bibliografia 
utilizada. Para estudos futuros, as questões chave de reflexão para to-
mada de decisão durante o processo de inovação que foram apresen-
tadas neste trabalho podem ser utilizadas para formulação de estudos 
de caso e validação de modelos, pois selecionar, implementar e saber 
como capturar valor de uma inovação é um fator determinante para o 
sucesso de uma organização, seja banco ou fintech. 
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RESUMO:
Os negócios relacionados aos videogames têm crescido muito pelo mundo e 
alcançado um faturamento exponencial. Muito se tem estudado as metodolo-
gias para desenvolvimento destes produtos que utilizam a gestão da inova-
ção como um guia para criar e fazer as empresas de games crescerem. Este 
capítulo tem como objetivo descrever o modo como as empresas desenvol-
vedoras de games no Brasil gerenciam a Inovação Tecnológica e aplicam os 
conceitos de liderança transformacional e processos na prática. Foi analisa-
da a literatura existente sobre estas empresas. Como resultado foi possível 
perceber a importância do uso de métodos organizados e estruturados na 
aplicação dos conceitos de liderança e processos. Foi possível concluir que 
a criatividade é a força motriz da inovação tecnológica nestas empresas, 
mas para que ela aconteça a contento a liderança deve ser incentivadora da 
autonomia e os processos devem ser gerenciados através de indicadores e 
sistemas estruturados. Este trabalho contribuiu para entender melhor o que 
pode colaborar para o sucesso das empresas criativas no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão; Empresa de Games no Brasil; Videogames.
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ABSTRACT:
The video game business has grown a lot around the world and has achieved 
exponential revenue. Much has been studied about the methodologies for de-
veloping these products, which use innovation management as a guide to crea-
te and make game companies grow. This chapter aims to describe how game 
developers in Brazil manage Technological Innovation and apply the concepts 
of transformational leadership and processes in practice. The existing literature 
about these companies were analyzed. As a result, it was possible to realize 
the importance of using organized and structured methods in the application of 
management and process concepts. It was possible to conclude that creativity is 
the driving force of technological innovation in these companies, but for it happen 
satisfactorily, leadership must encourage autonomy and processes has to be ma-
naged through indicators and structured systems. This work contributed to better 
understand what can collaborate to the success of creative companies in Brazil.

KEYWORDS: Management; Games company in Brazil; Video games. 
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1. INTRODUÇÃO

Segundo Côrtes et al. (2020) a empresa dos games teve seus 
primeiros jogos desenvolvidos em 1940, e herdou as inovações que 
vieram da empresa dos eletrônicos e da informática. Os vídeos games 
eram exibidos em grandes feiras de tecnologia, porém inacessíveis 
para o consumo, pois a estrutura era muito grande e os jogos tão sim-
ples que não atraiam o público. 

Com a modernização dos computadores e o crescente avanço 
da tecnologia, esses jogos tornaram-se complexos, e hoje ocupam um 
espaço gigante no que cerne a utilização e faturamento no mundo dos 
negócios. Além disso, gera muitas oportunidades de trabalho, e a em-
pregabilidade dos games deixou de ser apenas para o entretenimento 
e cresceu muito para os campos do ensino, saúde e organizacional. 

É muito fácil associar as empresas de games ao conceito de 
Inovação Tecnológica, pelo simples fato de se tratar de um setor da 
empresa que atua diretamente com a tecnologia. No entanto, para 
Bessant e Tidd (2015) a empresa que faz a gestão da inovação inclui 
em seus processos estas fases: i) busca; ii) seleção; iii) captura de 
valor por meio da inovação. 

Para Côrtes et al. (2020), Bessant e Tidd (2015), Eppinger e Ul-
rich (2011) a Inovação Tecnológica é importância para garantir que a 
empresa se mantenha em constante crescimento econômico. Esses 
autores consideram que a cultura da Inovação mantém a empresa e 
todos os seus colaboradores em um ciclo permanente de renovação 
dos conhecimentos e forma de se posicionar no mercado de trabalho. 

A empresa dos games vêm em uma constante de crescimento. 
Segundo Vaz et al. (2012) a ideia do adolescente solitário jogando é 
algo muito ultrapassado, e afirmam que nas pesquisas realizadas nos 
EUA, hoje, a idade média do jogador é de 37 anos, e este público inclui 
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desde crianças até idosos, de todos os gêneros. Por este motivo, as 
empresas dos games têm se empenhado para estudar o perfil dos 
clientes, e produzir jogos que atendam aos desejos de todo este públi-
co. Vaz et al. (2012) descreve essa empresa como sendo: “[...] global, 
maciça e que vem se consolidando há alguns anos, movimentando 
bilhões todos os anos”. Cardoso (2013) afirma que de acordo com as 
pesquisas realizadas pela PWC Price Watterhouse Coopers e Deutsche 
Bank Research, o setor de games está entre os que mais crescem 
no perfil das empresas criativas. Vaz et al. (2012, p. 2) afirmam que 
“O setor de games é bastante peculiar, sendo difícil definir suas frontei-
ras”. Para estes autores, isto acontece por se tratar de produtos que se 
valem de diversas áreas do conhecimento, e que eles atuam de forma 
integrada, mas que, ao mesmo tempo, neste formato se fortalecem. 

Este capítulo tem como objetivo descrever o modo como as 
empresas desenvolvedoras de games no Brasil gerenciam a Inova-
ção Tecnológica e aplicam os conceitos de liderança transformacio-
nal e processos na prática. Para que o objetivo seja alcançado, foi 
analisada a literatura disponível sobre as empresas desenvolvedoras 
de games no Brasil em relação a gestão da inovação. Nesta análise 
da literatura foi possível identificar quais são as práticas que con-
tribuem para o sucesso das empresas, e quais são as orientações 
para melhorias. O resultado deste artigo é um estudo que funcionará 
como um guia sobre como as empresas desenvolvedoras de games 
do Brasil praticam a gestão da inovação. 

Foram encontrados alguns trabalhos correlatos, sendo cada es-
tudo direcionado para um destes 2 princípios que compõem a gestão: 
Liderança e Processos. Em todos os estudos encontrados havia o rela-
to de características destes princípios. No entanto, não foi encontrado 
nenhum trabalho unificado, configurando-se assim lacuna para a pre-
sente pesquisa que pretende reunir em um único estudo as práticas de 
sucesso para a gestão da inovação tecnológica e as orientações para 
melhorias, segundo os conceitos dos eixos de Liderança e Processos.
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Justifica-se este tema para esclarecer como acontece a gestão 
da inovação nas empresas desenvolvedoras de games no Brasil, quais 
são as adaptações praticadas, e quais são as orientações de melhoria 
neste campo do conhecimento. 

Este trabalho foi organizado como segue: após uma breve intro-
dução desta seção 1, na seção 2 é apresentada uma revisão da literatura 
sobre Gestão da Inovação nas Empresas Desenvolvedoras de Games. 
Ademais, na seção 3 a metodologia de pesquisa aplicada no trabalho é 
descrita. Na seção 4 é exibida a análise dos resultados e finalmente, na 
última seção, expõem-se as considerações finais da pesquisa.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A EMPRESA QUE GERENCIA A INOVAÇÃO 
PRATICA A LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL 
E ADMINISTRA O APRENDIZADO

Segundo Bessant e Tidd (2015), inovação está diretamen-
te relacionada ao como a empresa administra seu aprendizado e 
à capacidade para administrar suas ideias e tirar proveito de forma 
organizada e estruturada. Para estes autores, a empresa inovadora 
reflete, conceitua e considera lições aprendidas, experimenta e se 
apropria das experiências. Cardoso (2013) relata que, em estudos 
realizados com empresas inovadoras, foi possível confirmar o quanto 
valorizam a geração do conhecimento e sua respectiva gestão, mas 
para que isso aconteça a contento não há uma forma única de fazer, 
e sim o interesse e foco dos gestores direcionando para que estas 
ações aconteçam. Bessant e Tidd (2015), Cardoso (2013), Gomes et 
al. (2019), Negrão e Toaldo (2013) descrevem o quanto estas lições 
se revertem em conhecimento para o consumidor final, que utiliza os 
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produtos, se capacita e faz o conhecimento retornar para a empresa 
estimulando o desenvolvimento de novos conteúdos.

Para Von Stamm (2008, apud CARDOSO, 2013) a inovação é um 
desafio que une criatividade e comercialização, e que tem o desafio 
de gerar conhecimento para a continuidade da firma. Nestas empre-
sas, o líder tem um papel fundamental, pois ele será o responsável por 
aproveitar ao máximo o ambiente de criatividade para promover opor-
tunidades para que as competências dos funcionários sejam bem apro-
veitadas e possam se converter em novos aprendizados. Gomes et al. 
(2019) descrevem a liderança transformacional como modelo que mais 
se adequa a este ambiente, pois funciona como um fio condutor para 
que todas as energias sejam canalizadas em prol da inovação, que de-
sencadeará o crescimento econômico da empresa. Para Bass (1985) a 
liderança transformacional tem sido considerada um tipo de influência 
que permite aos seguidores exercer um desempenho organizacional 
além da expectativa. Kaufman, Pretz e Sternberg (2004) definem a lide-
rança transformacional como uma combinação de carisma, visão po-
sitiva de futuro, motivação, ambiente de influência mútua e incentivo a 
intelectualidade, bem como postura altamente crítica e questionadora. 

Montenegro et al. (2019) descreve que a liderança transforma-
cional estimula o funcionário a ter autonomia e agir com criatividade, 
e o líder é um grande agente motivacional. Este autor considera de 
vital importância que o gestor seja um verdadeiro líder, motivando e 
gerenciando conflitos interpessoais. Precisamente, para estes autores, 
a motivação dos funcionários de empresas inovadoras pode ser de 
dois tipos: extrínseca e intrínseca. A motivação extrínseca diz respei-
to a aquilo que pode ser suprido através de recompensas externas a 
pessoa do funcionário, como por exemplo: salário ou medalhas, que 
poderá vir como decorrência de um objetivo alcançado, e, para Pink 
(2010, apud MONTENEGRO et al., 2019), esta é a melhor técnica para 
estimular a pessoa a alcançar resultados de curto prazo. 
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Para Montenegro et al. (2019), motivação intrínseca diz respeito 
a satisfação interna que o funcionário sente em realizar algo, e é com-
posta por três elementos básicos: autonomia, excelência por desejar 
progredir e querer algo melhor, e propósito que define a finalidade da 
atividade. Para Deci e Ryan (2000), a motivação intrínseca é a única 
capaz de levar a pessoa a um melhor bem-estar psicológico, aumentar 
a criatividade e aumentar os resultados de aprendizagem. 

A literatura encontrada revela que o líder tem um papel funda-
mental para estimular e capacitar os funcionários a alcançarem resul-
tados inovadores. Para Gomes et al. (2019) e Montenegro et al. (2019) 
a liderança exerce um papel fundamental sobre o desempenho da 
equipe, e reforçam a importância do líder inspirador que dá autono-
mia, capacita para que alcancem a excelência, estimulam o desejo de 
realizar, e reconhecem cada funcionário com motivadores extrínsecos. 
Estes autores reconhecem o diferencial que tem a empresa que ge-
rencia a inovação proporcionando aos funcionários oportunidades de 
capacitação. Para eles, algumas empresas patrocinam esse aprendi-
zado, enquanto outras estimulam a busca pessoal pelo aprendizado 
extraempresa e reconhece quem a faz, há também um terceiro grupo 
de empresas que faz uma mescla: capacita e incentiva a busca pes-
soal pela capacitação. Pereira-Guizzo et al. (2014) concordam com 
este conceito e afirmam que o investimento na formação e capacitação 
preparam os profissionais para o enfrentamento dos desafios. 

Para Bessant e Tidd (2015) o comportamento do líder transforma-
cional e o gerenciamento do aprendizado contribuem para que a empre-
sa inovadora se mantenha veloz nas suas habilidades criativas, respon-
dam rapidamente, erre e aprenda criando competências dinâmicas e de 
fácil assimilação. Revisa o pós-projeto e benchmarking para gerenciar o 
aprendizado, é consciente de que necessita mudar e de como mudar. 
Quanto mais altos esses dois fatores, melhor gerenciam a inovação. Go-
mes et al. (2019) afirmam que esta liderança é incentivadora e permite 
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aos liderados revelarem o potencial criativo para solucionar problemas 
de maneira positiva, criativa e inovadora. 

Os autores estudados descrevem que estas empresas são de 
alta complexidade para serem gerenciadas. Por este motivo, devem 
investir fortemente para alcançar o que Cardoso (2013, p. 92) chamou 
de “um equilíbrio entre a formalidade de processos e a flexibilidade 
característica das comunidades de especialistas”, que são formadas 
por pessoas interessadas em aprender, trocar conhecimento e debater 
conceitos e opiniões. Os líderes devem se preocupar em planejar as 
etapas a serem concluídas, acompanhar, mas cuidar para não enges-
sar ou dificultar o potencial criativo. Para eles, de todo este processo o 
maior beneficiado é o consumidor de jogos. Pois ao longo de sua jor-
nada, desfrutando do produto, ele também aprende muito e contribui 
para o incremento de conhecimento para a produção de novos jogos. 

2.2 INOVAÇÃO COMO ESTRATÉGIA A SER DESENVOLVIDA

Bessant e Tidd (2015) descrevem que, ao contrário da ênfa-
se exagerada que se dá para o planejamento estratégico, só plane-
ja quem sabe executar o que de fato é importante para a produção. 
Porém, o desenvolvimento estratégico faz-se necessário para garantir 
o alinhamento da empresa quanto as inovações externas a ela. Esse 
olhar para o externo que promove a mudança constante para o interno, 
garante a empresa o processo contínuo de inovação. 

Cardoso (2013) e Pereira-Guizzo, et al. (2014) afirmam que 
há poucos estudos sobre as empresas criativas no Brasil recen-
tes e necessitam de aprofundamento. Pereira-Guizzo, et al. (2014) 
complementa afirmando que dentro deste âmbito, conclui-se que 
as empresas brasileiras deste setor se encontram ainda em estágio 
embrionário quando analisados os números de crescimento e as 
políticas públicas traçadas ao seu progresso. 
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A inovação é uma consequência de muitos fatores que transfor-
mam os hábitos da empresa e a torna inovadora. Para Bessant e Tidd 
(2015) desenvolvimento estratégico e inovação devem sempre cami-
nhar juntos e de mãos dadas com a disciplina para manter a produti-
vidade alinhada ao mercado e as necessidades do cliente, que deve 
ser valorizada. Eppinger e Ulrich (2012) apontam 5 etapas importantes 
para identificar as necessidades do cliente. São elas:

1. Colher as informações detalhadas dos clientes, utilizando ferra-
mentas de pesquisa para tal;

2. Interpretar as necessidades dos clientes a partir dos dados brutos; 

3. Criar uma hierarquia de necessidades conforme o perfil do cliente; 

4. Relativizar a importância das necessidades, conforme a importân-
cia relativa que o cliente dá para cada necessidade apresentada;

5. Refletir sobre os resultados e os processos. 

Bessant e Tidd (2015) afirmam que uma empresa inovadora 
está sempre disposta a enfrentar mudanças, questionar os próprios 
procedimentos, rever conceitos/decisões, buscar informações em di-
versas fontes, aberta a mudar a própria mudança, e ser desapegada 
de crenças absolutas, e valoriza a multidisciplinariedade. Há uma forte 
tendência das empresas em atuarem cada vez mais integradas com 
disciplinas que complementam seu ramo de conhecimento e tornam 
seu produto mais eficaz e interessante para o novo perfil mercado-
lógico e de clientela. Atualmente, o especialista deve saber conviver 
e trocar conhecimentos com profissionais de diversas áreas. Estes 
autores afirmam que a empresa deve decidir se quer ser líder de ino-
vação ou acompanhante de inovação. Ou seja, ser aquele que cria, 
ou a que analisa o mercado para imitá-lo? No que cerne a multidisci-
plinaridade, Vaz et al. (2012, p. 7) descrevem uma falha importante na 
formação das empresas desenvolvedoras de games no Brasil: muitas 
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delas se formaram pela união de “grandes entusiastas por games, 
que desejavam trabalhar com algo que lhes motivasse profundamen-
te.” Ocorre que a consequência desta união é a falta de mão-de-obra 
treinada para a diversidade de conhecimento que o produto exige. 
Para este autor, o jogo exige: “som, vídeo, imagem, arte, programa-
ção, engenharia de software e visão de negócio, e todas essas áreas 
necessitam integração” (VAZ et al., 2012, p. 7). Esta unilateralidade de 
formação dificulta para que haja troca de experiências e conhecimen-
to que possa promover o incremento das etapas de inovação.

Di Serio e Tomaselli (2013) apontam que a empresa dos games 
tem um ciclo de vida curto, em torno de 5 anos, e se não estiver atuali-
zada e inovada, será levada ao fracasso. Isso significa dizer que, além 
de ser uma empresa complexa para gestão, é também, uma empresa 
que exige investimento constante no que cerne a gestão de custos para 
a inovação. Outro fator importante para a utilização da inovação é o uso 
das estratégias de marketing para controle das habilidades criativas 
bem como o andamento de todas as etapas do projeto, a fim de eviden-
ciar o quanto estão ou não sendo alcançados os objetivos da empresa. 

Segundo Cohendet e Simon (2007), Cardoso (2013), nestas em-
presas a inovação só é possível se a entrega de valor for baseada nos 
valores artísticos, aliados a criatividade e alta capacidade de planejar 
as etapas a serem concluídas. Negrão e Toaldo (2013) valorizam a im-
portância do mapeamento dos processos (planejamento, cronograma 
e fluxo de trabalho) e o controle das etapas do desenvolvimento dos 
jogos. Montenegro et al. (2019) reforçam a importância de controlar os 
processos focando exclusivamente nos resultados, alinhado ao siste-
ma inovador, dinâmico e colaborativo dos dias de hoje. 

Montenegro et al. (2019) descrevem importância do uso de me-
todologias para gerenciamento de projetos, bem como o uso de meto-
dologias ágeis para comunicação entre as equipes e fases do projeto. 
Para eles, as pessoas envolvidas no projeto são a principal ferramenta 
para alcançar a excelência durante toda a sua execução.
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Cardoso (2013) também descreve que a forma como a inovação 
acontece nos diversos países do mundo, não é homogênea. Isso de-
monstra e reforça a necessidade de estudar o comportamento de cada 
empresa ao redor do mundo, porém com um olhar atento às questões 
da cultura local, a fim de que seja possível ter um estudo fidedigno que 
atenda às necessidades dos líderes da empresa criativa local. 

2.3 CRIAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Bessant e Tidd (2015) consideram a inovação como a base fun-
damental para a criação de novos produtos e serviços. Para eles, é 
preciso atentar-se à forma de selecionar pessoas e recursos que irão 
compor o processo de inovação, e os gestores precisam ter um olhar 
atento para escolha dos produtos e serviços a serem desenvolvidos. 
Os projetos devem ser bem fundamentados, com estruturas móveis 
que dão aos executores a flexibilidade necessária para se adaptarem 
rapidamente a demanda de mercado. 

Segundo Bessant e Tidd (2015) para que o processo de desen-
volvimento tenha solidez é necessário que as equipes sejam maduras, 
móveis, e tenham habilidade para construir o conceito do produto ou 
serviço. Este conceito deve ser bem fundamentado e capaz de dar as 
bases fundamentais para a escolha do projeto mais adequado, envol-
ver o método de comercialização bem como os critérios de avaliação 
de sucesso e insucesso, e avaliação da continuidade ou readaptação 
do projeto. Estes autores apontam que um projeto bem desenvolvido 
esclarece todas as etapas do processo, a ponto de qualquer leigo ler 
e interpretar para analisar se está dando ou não certo. E a fase de tes-
te é um ponto crítico e de supra importância para definir o que fazer. 
Durante o desenvolvimento do produto, ao mesmo tempo em que a 
tecnologia define o rumo que se deve tomar, ela também aponta para 
a necessidade de novos desenvolvimentos, e direciona a forma de 
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comercializar os produtos e serviços. O produto tecnológico é comer-
cializado conforme o seu grau de complexidade. Quanto mais comple-
xa a tecnologia, maior deve ser a amplitude de alcance comercial no 
quesito público-alvo e formas de aquisição. 

Para estes autores, há 3 formas de diferenciar os produtos: 

•  Maturidade do mercado x processo de inovação;

•  Inovação x desempenho de mercado;

•  Desdobramento da função qualidade.

Para Ribeiro (2015) o Brasil é um país que desperta muitas possi-
bilidades de comercialização dos produtos de tecnologia da inovação 
devido o cliente brasileiro ter comportamentos de consumo diferencia-
dos dos moradores da Europa, Asia e América do Norte. No Brasil é 
permitido o parcelamento do pagamento, e isso facilita muito para que 
investidores estrangeiros sejam atraídos para investir neste mercado. 

É importante comentar que hoje o rendimento comercial está 
fortemente atrelado ao amadurecimento da forma como a empresa 
trata as questões de marketing envolvidas na comercialização do pro-
duto. Não basta saber produzir, tem de saber dar ao produto ou ser-
viço o significado adequado para atingir o cliente. É preciso estudar o 
comportamento de compra do cliente e do mercado que se pretende 
alcançar (BESSANT e TIDD, 2015).

Para Vaz et al. (2012) as dificuldades enfrentadas pelas empre-
sas brasileiras para atingir o mercado nacional, obriga as empresas e 
investirem na distribuição digital, que, além de ser menos burocrati-
zada, é uma boa alternativa para atingir um público maior. Mas ainda 
assim, essas empresas precisam contar com a ajuda do governo para 
tornar o credenciamento dos jogos menos burocratizado. 
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Eppinger e Ulrich (2012, p. 92) mencionam o benefício de de-
dicar tempo identificando as necessidades do cliente. Segundo estes 
autores, esta atividade aponta para os desafios abaixo relacionados: 

Como as necessidades relativamente subjetivas do cliente po-
dem ser traduzidas em metas de necessidade para o esforço de 
desenvolvimento restante? 

• Como a equipe e sua alta administração poderiam concor-
dar sobre o que constituiria sucesso ou falha do design do 
produto resultante? 

• Como a equipe poderia desenvolver a confiança de que seu 
produto pretendido acumularia uma participação substancial 
no mercado?

• Como a equipe poderia resolver as compensações inevitáveis   
entre as características do produto como custo e peso?” 

Montenegro et al. (2019) e Eppinger e Ulrich (2012) defendem a 
importância de documentar as necessidades do cliente. Mediante es-
tes fatores, é possível entender o quão importante é o relacionamento 
próximo com o cliente, e a disponibilidade para desenvolver com ele 
um relacionamento intencional, e que faça os funcionários se inspirarem 
para replicar o que aprendem com seu líder. Ambos os autores reforçam 
a importância da empresa se adequar às constantes variações de tecno-
logias e preferências dos clientes, utilizando ferramentas específicas de 
controle e acompanhamento para que o processo de inovação aconteça 
e gere resultados que se revertam em crescimento financeiro e produti-
vidade. Pereira-Guizzo et al. (2014) destaca a importância das atividades 
criativas na produção de games e que as empresas desenvolvedoras 
devem estar alinhadas com as publicadoras e os consumidores para ter 
a garantia do sucesso nas ações organizacionais. 

Outro fator importante para engajar a clientela e aumentar a par-
ticipação no mercado é evitar o que Vaz et al. (2012, p. 13) chamaram 
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de “pretensões megalomaníacas”. Este autor e Di Serio e Tomaselli 
(2013) afirmam que as grandes desenvolvedoras de games gerenciam 
a inovação escalonando a criação dos games, criando do mais sim-
ples para o mais sofisticado, e seguem essa graduação para produzir 
e comercializar em diversas plataformas. Estes autores afirmam que 
esta metodologia de gestão aumenta as chances de conquistar mais 
clientes e aumentar o faturamento das empresas. 

Di Serio e Tomaselli (2013), Cardoso (2013), Montenegro et 
al. (2019) apontam que as empresas que tratam o desenvolvimen-
to de produtos e serviços com organização, estrutura e disciplina, 
tornam a inovação como uma forte aliada para o desenvolvimento 
estratégico dos negócios. 

Côrtes et al. (2020) apontam que todas as empresas sofrem se 
questionando o que de fato devem incluir de conteúdo nos jogos. Para 
Walz e Deterding (2015 apud CÔRTES et al., 2020) o que definirá isso 
será o grau de maturidade da empresa e o quanto está apta para adap-
tar-se ao gosto do cliente e as mudanças abruptas do mercado. 

Para Negrão e Toaldo (2013) é muito importante que essas em-
presas estejam preparadas para responder de forma ágil e flexível as 
novas demandas de mercado, e que consigam rever o plano estratégico 
sempre que necessário, fazendo destas situações de pressão, oportuni-
dades para revisarem os processos, e inovarem nos produtos e serviços. 

2.4 COLHENDO OS BENEFÍCIOS DA INOVAÇÃO

Bessant e Tidd (2015) descrevem o valor que as empresas de 
inovação dão ao capital intelectual que desenvolvem como sendo a 
matéria prima do crescimento econômico delas. Para estes autores, 
estas empresas se preocupam com o desenvolvimento do produto fi-
nal, porém reconhecem que seus processos são muito mais valiosos 
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e lhes trazem inúmeros benefícios. Elas apresentam o produto, provam 
que são inovadores, explicam sua metodologia. 

Elas exploram seu capital intelectual utilizando como base:

•  Gestão do conhecimento;

•  O aprendizado organizacional; 

•  Capital intelectual.

Para Gomes et al. (2019), o principal benefício gerado pela ges-
tão da inovação é o conhecimento adquirido que se torna público, e 
impulsiona as empresas a aprenderem cada vez mais. Bessant e Tidd 
(2015) relatam que hoje muitas empresas vendem metodologias que 
no século passado eram mantidas em segredo absoluto. Elas inves-
tem na aquisição de novos conhecimentos e criam processos para a 
ampliação da aprendizagem com as próprias experiências. Para estes 
autores, estas organizações multiplicam o próprio conhecimento den-
tro da empresa criando redes internas de troca de informações. Elas 
padronizam os dados encontrados e criam padrões de análises. Quan-
to mais investem no aperfeiçoamento incremental de seus processos 
mais reduzem os custos de produção e melhoram suas metodologias.

Gomes et al. (2019), Cortês (2020), Bessant e Tidd (2015) relatam 
que toda essa sistemática faz com que a empresa seja sustentável e te-
nha um olhar muito focado nas melhorias sociais que o mundo necessita.

Segundo Bessant e Tidd (2015), a empresa se baseia nos pon-
tos abaixo relacionados para escolher seu modelo de negócio:

•  A proposição de valor;

•  A geração de receitas;

•  As competências e os processos; 

•  A posição na rede.
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Segundo os autores estudados, o principal benefício do uso da 
Gestão da Inovação, certamente é todo o conhecimento adquirido que 
não fica acumulado, mas que é disseminado, forçando líderes e funcio-
nários a ensinar, fazendo com que o conhecimento se torne público, e 
até mesmo a concorrência seja agraciada. 

3. METODOLOGIA

Classifica-se esta pesquisa como exploratória descritiva, pois 
buscou investigar como é feita a gestão da inovação nas empresas de 
games no Brasil. Exploratório porque analisou artigos publicados sobre 
os diversos aspectos que compõem a gestão da inovação nas empre-
sas de games no Brasil. E descritivo porque identificou as práticas que 
contribuíram para o sucesso destas empresas, bem como relacionou 
as oportunidades de melhoria. Utilizou-se como procedimento técnico 
a pesquisa bibliográfica, e optou-se pela abordagem qualitativa. 

Como instrumento de pesquisa utilizou os artigos publicados 
entre os anos de 2012 e 2021 que retratavam questões relacionadas 
a liderança e processos, todos com ênfase nas práticas da gestão da 
inovação nas empresas desenvolvedoras de games no Brasil. 

Para a coleta de informações, foram utilizados dados secundá-
rios tais como teses, artigos acadêmicos, site oficial de consultoria es-
pecializada contendo dados públicos, livros. Os dados foram coletados 
no período de dezembro de 2020 a janeiro de 2021, em duas etapas. 
Na primeira etapa foi realizada a pesquisa bibliográfica sobre os con-
ceitos de gestão da inovação, utilizando palavras-chave em português 
e em inglês. Na segunda fase de busca privilegiou-se buscar os artigos 
que tratassem de assuntos relacionados a: gestão da inovação em em-
presas desenvolvedoras de games no Brasil. Os artigos e teses foram 
encontrados nas seguintes fontes de pesquisa: Scopus, Acm, Elsevier, 
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Google Acadêmico e Repositórios de Universidades. As palavras-chave 
utilizadas foram: Management, Games company, Video games, Gestão, 
Empresa de Games no Brasil, Videogames. Foram encontrados 37 arti-
gos e selecionados 19. Foram escolhidos os artigos sobre a gestão da 
inovação nas empresas, e a gestão dos processos de desenvolvimento 
de games. Por se tratar de artigos que descrevem as empresas brasilei-
ras, a maior parte dos documentos selecionados estão em português. 
Foram descartados os artigos que tratavam sobre a gestão da inovação 
em outros ramos de negócios, bem como os artigos que privilegiavam 
descrever o funcionamento e uso de jogos específicos e não descre-
viam como acontecia o processo de criação dos games.

Nesta pesquisa tem-se como universo as empresas desenvolve-
doras de games no Brasil e a forma como utilizam os conceitos de ges-
tão da inovação nas práticas de liderança e processos. Os dados levan-
tados, a partir dos estudos publicados, foram analisados, descritos no 
item 4 e divididos em 2 categorias, como uma lista de recomendações. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 ESTILO DE LIDERANÇA PRATICADO NAS EMPRESAS 
DESENVOLVEDORAS DE GAMES NO BRASIL

Gomes et al. (2015) afirma que as empresas desenvolvedoras 
de games para se manterem criativas promovem o ambiente de inova-
ção, estimulam o relacionamento e o interesse pelo desenvolvimento 
das pessoas, e valoriza o trabalho em rede. Essa forma de lidar com a 
gestão permite que busquem lideranças mais arrojadas em sua forma 
de se relacionarem com as pessoas. Estes mesmos autores descrevem 
esse estilo como uma liderança criativa, mas que na medida em que 
se desenvolvem e se estabelecem, amadurecem e passam a praticar o 



58S U M Á R I O

estilo de liderança transformacional, descrita no capítulo 2. A descrição 
mais completa sobre este tipo de liderança foi apresentada por Go-
mes et al. (2015), que descreve o efeito da motivação e da autonomia 
que o líder transformacional exerce sobre a equipe. Mas este conceito 
também foi apresentado por Bass (1985) e Kaufman, Pretz e Sternberg 
(2004). Neste modelo de gestão, o líder atua como um inspirador, que 
estimula a criatividade usando como ferramenta-base a autonomia. 
Para estes autores, dar autonomia vai muito além de delegar tarefas. 
Para eles, autonomia significa investir na capacitação técnica, cultural 
e de tomada de decisão, ao ponto de deixar os funcionários atuarem e 
se integrarem livremente, mas com foco nos resultados a serem alcan-
çados. Florida (2011) declara que seria mais certo afirmar que, hoje, 
a economia é movida pela criatividade humana. Essa criatividade é a 
força motriz das empresas desenvolvedoras de games no Brasil.

Para Gomes et al. (2019) nas empresas do Brasil existem duas 
classes de trabalhadores: trabalhadores clássicos e indivíduos criati-
vos, sendo a segunda aquela que os líderes das empresas desenvol-
vedoras de games consideram a que seus funcionários pertencem. 
A classe de indivíduos criativos usa essencialmente seu capital inte-
lectual e engajam-se de forma intensa para ajudar as organizações a 
alcançarem resultados significativos.

Segundo Marrocu & Paci (2012) e Florida (2014) este é o moti-
vo pelo qual nestas empresas prevalecem o ambiente que se adequa 
muito bem aos mais variados estilos de vida. Muzzio e Paiva Jr. (2015 
apud GOMES et al., 2015, p. 83) afirmam que estas empresas admi-
nistram o ambiente de forma diferenciada, com rotina flexível, clima de 
muita receptividade, valorização da aprendizagem através do erro e 
programas de reconhecimento.

Outro aspecto importante para estimular a inovação é criar a 
cultura da inovação. Mas o que é cultura? É a interpretação dos valores 
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e crenças dos indivíduos que funciona como um influenciador do com-
portamento das atitudes humanas. 

E como é o perfil do líder inovador que usa o modelo de ges-
tão transformacional? Segundo Gomes et al. (2019) ele é carismático, 
influenciador, entusiasta, que ensina para ajudar o funcionário a ama-
durecer, e estimula a criação de soluções e alcance dos resultados. 

Em suma, o fator que mais nivela a forma como estas empresas 
se comportam são as características condizentes com o que Gomes et 
al. (2019) descreveu como sendo o estilo de liderança transformacional. 

4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS – LISTA  
DE RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS A PARTIR  
DA ANÁLISE DO REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

Tomando como base todos os artigos analisados, foi possível 
chegar a duas categorias, que contêm 2 subcategorias cada, totali-
zando 4 subcategorias, que definem como as empresas desenvolve-
doras de games no Brasil gerenciam a inovação. As duas categorias 
compreendem os temas-objeto deste estudo: liderança e processos. 
As subcategorias descrevem as atitudes e metodologias que corro-
boram para o sucesso das empresas da criatividade. Detalha-se na 
sequência cada categoria.

4.2.1 Liderança 

4.2.1.1 Liderança e equipe

Liderança transformacional - No que cerne a liderar pessoas, 
segundo Gomes et al. (2019), Bass (1985), Kaufman, Pretz e Sternberg 
(2004) o modelo de gestão que mais se adequa a este tipo de empresa 
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é o transformacional, no qual o líder atua como um inspirador de ideias 
e conteúdo. Ele dá aos colaboradores a liberdade necessária para cria-
rem, porém investe na relação de confiabilidade com eles para que se 
sintam livres de ideias engessadas, mas tenham a certeza de que o 
líder estará ali para ajudar no que for necessário. Importante ressaltar 
que para estes autores, dar liberdade não significa deixar a equipe sem 
acompanhamento, mas sim vivendo intensamente o conceito de au-
tonomia. Para estes autores, dar autonomia significa deixar à vontade 
para trabalharem, porém, respeitando o nível de maturidade de cada 
integrante da equipe. Estes estudiosos também reforçam o quantos 
estas atitudes contribuem para o crescimento da equipe. 

Liderança que envolve - Segundo Gomes et al. (2019) e Negrão 
e Toaldo (2013) o líder que envolve a equipe, acredita na capacidade 
dos funcionários em adquirirem novos conhecimentos, e os estimula a 
participarem ativamente das decisões estratégicas da empresa. 

Multidisciplinariedade – Segundo Vaz et al. (2012), Bessant e 
Tidd (2015), Cardoso (2013) – a empresa pratica multidisciplinarieda-
de. Mesmo que seja uma incubadora composta por recém-formados, 
os integrantes têm formações diferentes. Ou seja, eles consideram que 
para a criação de um videogame são necessárias atividades diversifi-
cadas, como produção de imagem, som, arte, conteúdo, arquitetura, 
design, marketing, criação de escores, e outros campos do conheci-
mento que são importantes. Por este motivo, contratam profissionais 
com formações de acordo com cada área de atuação, e como resulta-
do formam equipes com formações multiprofissionais.

Times integrados - Gomes et al. (2019) e Cardoso (2013) apontam 
que as empresas inovadoras criam times de desenvolvimento e têm um 
programa de integração entre as pessoas e o conhecimento de todos. 
Promovem a competição cooperativa, em que todos revelam talentos, 
porém não existe ganhador único, somente o time vencendo em grupo. 
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Perfil artístico – Pereira-Guizzo et al. (2014) e Muzzio e Paiva Jr. 
(2016 apud GOMES et al., 2019) afirmam que essas empresas enfocam 
o perfil artístico. Por isso estabelecem critérios que fazem as pessoas se 
sentirem valorizadas e sentem prazer em desenvolver atividades artísticas. 

Recompensas – Segundo Pereira-Guizzo et al. (2014) Mon-
tenegro et al. (2019) as empresas inovadoras usam o conceito de 
recompensas da gamificação que é diferente daquele existente nos 
videogames. O ponto principal da gamificação diz respeito ao modo 
de lidar com as pessoas e as questões relacionadas a gestão. O pro-
grama de recompensas da gamificação beneficia a todos, enquanto 
no videogame um ganha em detrimento do outro. Isso significa dizer 
que, para este tipo de empresa, o conceito intelectual do produto não 
poderá ser vivenciado dentro da empresa. Ou seja, o que é válido 
para o produto, fica somente no produto.

Principais competências - Para Di Serio e Tomaselli (2014) e Go-
mes et al. (2019) os líderes devem investir fortemente em duas compe-
tências de gestão: visão estratégica e visão de negócios. Importante sa-
lientar que são competências independentes, porém complementares. 

Novas oportunidades – Para Cardoso (2013) e Montenegro et 
al. (2019), é importante ter a mente aberta para estar constantemente 
estudando as novas oportunidades. Eles ainda afirmam que os ges-
tores de empresas inovadoras são rápidos para analisar e aderir as 
novas possibilidades de negócios e formas de atuação. São altamente 
responsivos, atuando de forma flexível, adaptável, ajustável e versátil.

4.2.1.2 Aprendizagem

Capacidade Gerencial – Gomes et al. (2019) e Cardoso et al. 
(2013) afirmam que, nas empresas inovadoras, os integrantes devem 
investir em suas capacidades gerenciais, para liderar pessoas, obter 
financiamento e administrar os processos da empresa; 
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Adquirir conhecimentos complexos – Segundo Pereira-Guizzo et 
al. (2014), Cardoso (2013), Negrão e Toaldo (2013), o gestor inovador 
deve estar disposto a desenvolver em alta quantidade conhecimentos 
complexos e que contribuam para o crescimento da empresa, e da cultu-
ra que gera para a sociedade conhecida como economia da criatividade. 

Aprender a adaptar-se ao cliente – Segundo Eppinger e Ulrich 
(2012) e Negrão e Toaldo (2013) esse é o tipo de empresa que mais 
sofre interferência das mudanças comportamentais de seus clientes. 
Agilidade e flexibilidade são competências importantes para saúde 
organizacional deste nicho empresarial. Portanto, devem investir con-
tinuamente na capacidade de adaptação de seus funcionários a impre-
visibilidade de preferências por parte de seus clientes.

4.2.2 Processos

4.2.2.1 Gestão de projetos

Sistema de evidências – Pereira-Guizzo (2014) e Montenegro et 
al. (2019), afirma que as empresas inovadoras criam um sistema de 
evidências que comprova: 

a. Que o trabalho foi realizado respeitando a integração multidisci-
plinar da equipe;

b. O produto finalizado é criativo, porém rentável;

c. O modelo de gestão aplicado promoveu o amadurecimento 
da equipe;

d. A administração operacional reduz o retrabalho, pois controla 
cada etapa do desenvolvimento e garante que a equipe avance 
para finalizar as etapas. 
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Metodologias – Pereira-Guizzo (2014) e Montenegro et al. (2019), 
afirmam que as empresas inovadoras administram aplicando os con-
ceitos de Metodologias de Processos e Gestão de Projetos, para os 
quais existem diversos modelos e o líder tem o cuidado de escolher 
a metodologia que melhor se adequa ao seu tipo de empresa, e aos 
objetivos que pretende alcançar. 

a. Escolhe um modelo de gestão de projetos;

b. Aplica várias metodologias ágeis para cada fase do projeto;

c. Utiliza ferramentas visuais para acompanhamento das fases do 
projeto, bem como do andamento das metodologias ágeis. 

Criatividade como método – Montenegro et al. (2019) afirmam 
que as empresas com melhores resultados evitam as improvisações. 
Apontam que a melhor maneira de fazer isso é utilizando o gerencia-
mento de projetos a favor das demandas da empresa, bem como res-
peitando as regras desta metodologia. A improvisação é uma forma 
de demonstrar incapacidade técnica para o cliente. Enquanto Negrão 
e Toaldo (2013) definem a criatividade como sendo a junção de 3 con-
ceitos: expertise aliada a motivação e habilidade. 

Mapeamento dos Processos – de acordo com Pereira-Guizzo 
(2014) e Negrão e Toaldo (2013) é importante a empresa ter a visão de 
mapeamento de processos (planejamento, cronograma e fluxo de traba-
lho), assim como utilização de ferramentas que apoiam e controlam as 
etapas de desenvolvimento dos jogos. Mas, para Cardoso (2013), isso 
deve ser feito com a devida flexibilidade para não engessar a criatividade.

Lista de indicadores – Pereira-Guizzo (2014) e Montenegro et al. 
(2018) relatam que as empresas inovadoras e organizadas criam uma 
lista de indicadores que definam em profundidade o quanto a equipe 
está caminhando ou não para a obtenção de resultados. Definem quan-
tos indicadores forem necessários, mas tomam o cuidado para que se-
jam coerentes e seus conceitos sejam revisados periodicamente. 
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Entender conceitos de gestão – Montenegro et al. (2019), Go-
mes et al. (2019), Negrão e Toaldo (2013) afirmam que, para estas 
empresas obterem financiamento, os líderes se dedicam a entender 
conceitos de gestão empresarial, gestão de projetos e plano de negó-
cios. Para isso, devem entender os variados modelos de obtenção de 
financiamento. Ganham tempo se agregarem à equipe consultores es-
pecializados nestes assuntos e que possam mentoreá-los. No entanto, 
para que a mentoria seja eficaz, necessitam estudar sobre o mercado 
de games e como esse negócio funciona nas empresas de sucesso. 
Para que esta ação aconteça, é importante descrever: 

a. O tipo de empresa que se quer construir: (produto, serviço, de-
senvolvimento, aprimoramento de tecnologia...);

b. Tamanho inicial da empresa, qual a projeção de crescimento e 
prazo para isto;

c. As metas a serem alcançadas, de forma detalhada.;

d. Parcerias a serem construídas;

e. Qual o melhor plano de marketing e divulgação.

f. Segundo Vaz et al. (2012), as melhores formas são: 

g. Parcerias com as operadoras; com as fabricantes dos aparelhos 
e; o licenciamento de marcas;

h. Modelo de precificação;

i. O ideal da empresa para o longo prazo;

j. Tenha um sistema dinâmico de administração de custos de for-
necedores de hardware e software, e repense o modelo de ne-
gócios, sempre que necessário. Segundo Di Serio e Tomaselli 
(2014) esse é um dos pilares de sucesso destas empresas;



65S U M Á R I O

k. Di Serio e Tomaselli (2014), Cardoso (2013) apontam que as em-
presas de sucesso evitam as pretensões megalomaníacas. Prefe-
rem iniciar pequeno, e aumentar a sofisticação dos jogos propor-
cionalmente ao avanço de rentabilidade e crescimento financeiro.

Rentabilidade - Vaz et al. (2012) e Cardoso (2013) relatam que 
as empresas de sucesso focam na rentabilidade: criam estratégias fi-
nanceiras para sobreviver a burocracia de recebimento do pagamento 
por parte das intermediadoras de venda de jogos. Fazem parcerias 
com intermediários que mantenham com a empresa uma forma justa 
de administração das vendas, e a divisão dos lucros seja sustentável.

Preparo estratégico - Vaz et al. (2012), Di Serio e Tomaselli (2014) 
relatam que as empresas inovadoras se preparam estrategicamente 
para migrar de plataformas mais disputadas, para as menos disputa-
das, porém mais complexas como Nintendo e Sony.

4.2.2.2 Comercialização e cliente

Ciclo de validação - Negrão e Toaldo (2013) e Eppinger e Ulrich 
(2012) consideram muito importante o ciclo de validação das etapas 
concluídas para renegociar ou cumprir os prazos. Os autores salientam 
o quanto é importante que os clientes tenham um retorno sobre o an-
damento da produção encomendada. Essa definição pode acontecer 
de duas maneiras:

a. Ser variável conforme o perfil do cliente;

b. Ter um padrão a ser aplicado igualmente a todos os clientes. 

Estudar o perfil do cliente - Eppinger e Ulrich (2012) relatam que 
empresas inovadoras estudam o perfil dos clientes que pretende alcan-
çar e as formas de conquistá-los como consumidores, e Di Serio e To-
maselli (2014) afirmam que as empresas desenvolvedoras de softwares 
estudam as preferências de seus clientes nas escolhas de seus jogos.



66S U M Á R I O

Forma de divulgação – Cardoso (2013), Di Serio e Tomaselli 
(2014) relatam que estas empresas desenvolvem produtos que pos-
sam ser divulgados na forma digital. Este modelo de negócio retira 
a empresa de um lugar onde o game só possa ser vendido na forma 
física e para piorar a comercialização o classifica por nacionalidade. 
O produto que pode ser vendido na forma digital alavanca a venda 
para a universalidade. É mais fácil vender um produto universalizado 
do que um produto com nacionalidade limitada e que irá competir com 
os importados. Na forma digital, a nacionalidade torna-se muito menos 
expressiva, o custo pode ser bem mais barato, torna o preço mais 
acessível e aumenta a chance de vencer a pirataria. 

Graduar a complexidade do jogo – Vaz et al. (2012) e Di Serio e 
Tomaselli (2014) afirmam que estas empresas escolhem a plataforma 
que melhor se adequa ao seu negócio. Criam opções para plataformas 
diferentes e graduam a complexidade do jogo, conforme a plataforma. 
Preferem aumentar a quantidade de plataformas proporcionalmente 
ao seu crescimento financeiro. Crescem primeiro para gastar depois. 

Globalização – Cardoso (2013), Vaz et al. (2012), apontam a ne-
cessidade da empresa estar preparada tecnicamente e aberta para as 
vantagens e desvantagens da globalização.

a. Vantagens – liberdade de atuação em diversos países através 
de contatos locais;

b. Contraponto – facilidade de entrada de desenvolvedores no país 
local. O gestor poderá ver esta situação do ponto de vista da 
desvantagem, se for um líder despreparado para a administra-
ção dos negócios. O líder bem preparado verá esta situação 
como uma forma de ampliação das fronteiras. 

Propriedade intelectual – Cardoso (2013), Di Serio e Tomaselli 
(2014) afirmam que as empresas inovadoras se dedicam a reter a pro-
priedade intelectual dos jogos. 
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Monitorar as oportunidades de mercado – Montenegro et al. 
(2019), Vaz et al. (2012) afirmam que as empresas inovadoras monitoram 
as oportunidades de mercado, e estão atentas às mudanças constantes. 

Redução de custos – de acordo com Cardoso (2013), Di Serio 
e Tomaselli (2014) é importante controlar a cadeia de valor e, assim, 
reduzir custos para ganhar participação de mercado.

Valor artístico – Segundo Cohendet e Simon (2007), Cardoso 
(2013), Côrtes et al. (2020) gestores inovadores devem aproveitar a 
entrega de valor baseada nos valores artísticos, criativos e inovadores 
para torná-los sucesso comercial, como uma compensação ou como 
uma maneira de se contrapor às restrições econômicas próprias do 
entretenimento de massa, contexto do qual faz parte a maioria dos 
produtos desse tipo de mídia.

Formar parcerias estratégicas – de acordo com Di Serio e Toma-
selli (2014) esses gestores controlam a cadeia produtiva com parcerias 
estratégicas e, evitam a dependência de uma única tecnologia. Essa é 
uma estratégia importante para estas gigantes deste ramo de negócio.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo estudar a literatura existente 
sobre as empresas desenvolvedoras de games no Brasil para enten-
der como gerenciam a inovação tecnológica e aplicam os conceitos 
de liderança transformacional e processos na prática. Foram encon-
trados artigos que abordavam diferentes aspectos sobre cada empre-
sa, mas foi possível perceber que, do ponto de vista dos eixos abor-
dados, liderança e processos, os estudos convergiam para quatro 
categorias específicas: liderança e equipe; aprendizagem; gestão de 
projetos; e comercialização e cliente. Foi possível estudar cada uma 
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destas categorias, e a conclusão foi que os artigos estudados concor-
dam que, para que a liderança e a gestão dos processos aconteçam 
a contento, é necessário uso de métodos organizados e estruturados.

Desta forma, conclui-se que a inovação é importante, porém 
deve ser conduzida em paralelo com outros conceitos necessários 
para a manutenção da cultura de inovação. De nada adianta inovar, 
se na empresa não houver um modelo mental predominante de manu-
tenção das conquistas já alcançadas, mas que também sirvam como 
combustível para outras novas conquistas. E, na atualidade, essa re-
novação deve ser permanente e constante. O fato das empresas de-
senvolvedoras de games utilizarem a criatividade como força motriz 
para seu pleno funcionamento faz com que muitos pensem que ela 
não precisa de estruturação para seu crescimento. Nas análises feitas 
pelos autores que estudaram empresas de sucesso, ficou constatado 
que este ramo de negócio exige criatividade, porém com métodos or-
ganizados e estruturados. Importante salientar que, do ponto de vista 
psicológico, estrutura e organização acalmam a mente a ponto de dei-
xá-la livre para fazer novas conexões neuronais. O resultado disso é 
liberdade e fluidez para criar, renovar, transformar e inovar. No universo 
das empresas desenvolvedoras de games, organização e estruturação 
são os alicerces para estimular a criatividade, a maturidade e o foco no 
resultado, que acarretarão no sucesso do negócio. 

Como contribuição desse trabalho, acredita-se que ele possa 
servir de subsídio para orientar novas empresas desenvolvedoras de 
games no Brasil para que consigam se estruturar e crescer. Espera-se 
que, a partir das análises e conhecimentos extraídos e apresentados 
nessa pesquisa, outros estudos sejam desenvolvidos para aprimorar o 
crescimento da indústria de games no Brasil. 

O artigo aqui apresentado não estudou a aceitação dos clientes 
em relação aos produtos ou não. Este assunto pode ser mais bem 
explorado por outros estudiosos. A principal dificuldade foi encontrar 
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literatura que descreva como as empresas enfrentam os problemas fi-
nanceiros. Como trabalhos futuros, propõe-se ampliar o escopo desta 
pesquisa estudando maneiras de ampliar os negócios brasileiros para 
a internacionalização, e como deve ser a mentalidade do empresário 
brasileiro para que a empresa cresça e se torne sólida e estável. 
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RESUMO:
O processo de inovação contempla entradas e saídas de recursos necessários 
em cada etapa, e auxiliam o empreendedor a tomar decisões mais asserti-
vas apoiando-o na captura de valor. A inovação social, também vista como 
um processo, possui mais desafios devido a maior restrição de recursos por, 
em sua maioria, serem criados em ambientes mais restritivos. No entanto, os 
empreendedores sociais têm apresentado um comportamento de bricolagem, 
auxiliando a gerar inovações e a construir seus negócios, não se limitando a 
restrição de um recurso, utilizando os disponíveis e recombinando-os de modo 
a não estagnarem no processo de inovação. Esta pesquisa tem o objetivo 
de analisar o processo de desenvolvimento da inovação social, comparando-
-o ao processo proposto por Tidd & Bessant (2015), e o comportamento do 
empreendedor social, durante este processo, em um ambiente com restrição 
de recursos adotando o conceito de bricolagem. Para isto, apresenta-se um 
estudo de caso de duas empresas que possuem uma missão social, na área 
de educação e em resíduos. O estudo identifica que, apesar de não haver uma 
definição de etapas a serem seguidas para desenvolvimento de produto ou 
serviço dentro da organização, ambas validam as etapas do processo propos-
to por Tidd & Bessant (2015) e inserem outras etapas de validação e difusão, 
além do empreendedor social apresentar um comportamento de bricolagem 
nas etapas de seleção, implementação e captura de valor. Este estudo colabo-
ra com o crescente campo de pesquisas em inovação social, porém pouco ex-
plorado com relação ao processo de desenvolvimento da inovação, trazendo 
algumas características deste processo e tomada de ação do empreendedor 
social diante das barreiras encontradas na implementação da inovação.

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo social; Bricolagem; Inovação social; 
Gestão de inovação; Processo de inovação social.
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ABSTRACT:
The innovation process includes inputs, outputs, and resources needed at each 
stage that helps the entrepreneur to make more assertive decisions by suppor-
ting him in capturing value. Social innovation, also seen as a process, has more 
challenges due to greater resource restriction because, for the most part, they 
are created in more restrictive environments. However, social entrepreneurs have 
shown a bricolage behavior, helping to generate innovations and to build their 
businesses without limiting the restriction of a resource, using the available ones 
and recombining them to not stagnate in the innovation process. This research 
aims to analyze the process of social innovation development, comparing it to 
the process proposed by Tidd & Bessant (2015), and the behavior of the so-
cial entrepreneur, during this process, in an environment with limited resources 
adopting the concept of bricolage, for this, a case study of two companies that 
have a social mission, in the area of   education and waste, is presented. The 
study identifies that, although there is no definition of steps to be followed for the 
development of a product or service within the organization, both validate the 
steps of the process proposed by Tidd & Bessant (2015), and include other sta-
ges of validation and diffusion, in addition, the social entrepreneur presenting a 
bricolage behavior in the stages of selection and implementation. This study col-
laborates with the growing field of research in social innovation, however, there 
are a little exploration in relation to the process of social innovation development, 
bringing some characteristics of this process and taking action by the social 
entrepreneur dealing with the barriers the implementation of social innovation

KEYWORDS: Social entrepreneur; Bricolage; Social innovation; Management of 
innovation; Social innovation process.
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1. INTRODUÇÃO

Inovação é o “processo de transformar ideias em realidade e 
capturar valor” (TIDD; BESSANT, 2015, p. 18). Muitos estudos surgiram 
para identificar os desafios específicos de cada fase do processo de 
inovação, além das influências e comportamentos do empreendedor, 
visando contribuir para uma gestão e condições organizacionais que 
propiciem cada vez mais a criatividade e inovação. Para Tidd & Bes-
sant (2015), o processo de gestão da inovação possui variações, mas 
o processo central permanece constante, sendo constituído por fases, 
sendo estas a busca, seleção, implementação e captura do valor. Ao 
se tratar de valor, este pode ser além do comercial, como por exemplo 
um valor social, buscando soluções para um problema social. Inova-
ção social (IS) refere-se a atividades e serviços inovadores motivados 
pelo objetivo de atender às necessidades sociais e que são predomi-
nantemente difundidos através de organizações cujos objetivos princi-
pais são sociais (MULGAN, 2006). Ela envolve a tentativa de atender a 
necessidades específicas de diferentes grupos sociais, com soluções 
efetivas para estes grupos e é um componente cada vez mais impor-
tante dos grandes negócios (TIDD; BESSANT, 2015). 

O empreendedorismo social busca criar novos produtos (IS) 
direcionados a uma necessidade social por meio de um modelo de 
negócio, que pode desenvolver capacidade e agregar valor para 
atender às necessidades de grupos locais (GAFFURINI; URBAN, 
2016) abordando necessidades sociais não atendidas, criando valor 
social e econômico, em vez de apenas obter lucro para seus acionis-
tas (NICHOLLS, 2006, apud ALEGRE; BERBEGAL-MIRABENT, 2016). 
As empresas sociais (ES) enfrentam desafios impostos por ambien-
tes com restrição de recursos, podendo inibir sua habilidade de criar 
valor social (DI DOMENICO; HAUGH; TRACEY, 2010).
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No contexto do empreendedorismo algumas teorias têm emer-
gido nas últimas décadas como um conceito central para entender o 
comportamento e as estratégias complexas dos empreendedores no 
desenvolvimento e utilização de recursos (KICKUL et al., 2018). Dentre 
elas, destacamos a bricolagem, criada para explicar uma forma de 
comportamento organizacional que apoia os empreendedores em um 
ambiente de restrição de recurso. Definida como aplicação de combi-
nações de recursos disponíveis – com o que está na mão – em novos 
problemas e oportunidades (BAKER; NELSON, 2005), seguindo uma 
visão schumpeteriana de que inovação é a realização de novas com-
binações (SCHUMPETER, 1982), a bricolagem desempenha um papel 
importante nos estágios iniciais do empreendimento e no desenvolvi-
mento de empresas e recursos para empreendedores que evoluem em 
ambientes com recursos limitados (BAKER; NELSON, 2005).

Os empreendedores sociais enfrentam restrições importantes 
de recursos, que configuram novos desafios e problemas sem a pro-
visão de recursos novos ou adicionais (KICKUL et al., 2018), utilizam 
os recursos disponíveis para criar soluções viáveis para um problema 
social (BORNSTEIN, 2003, apud DESA, 2012).

O número de trabalhos desenvolvendo e utilizando a teoria so-
bre bricolagem vem aumentando rapidamente (SENYARD et al., 2014), 
no entanto, pouca atenção e compreensão foi dada sobre a relação 
do comportamento de bricolagem e empreendedorismo social (JANS-
SEN; FAYOLLE; WUILAUME, 2018), assim como à pesquisa sobre os 
métodos e a gestão nos processos de IS que, para alcançar tanto as 
atividades sociais e comerciais, ainda encontram-se pouco exploradas 
(PHILLIPS et al., 2019; VÉZINA et al., 2019).

Este trabalho é parte de um projeto de pesquisa do Programa 
de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, que se propõe a 
identificar os fatores que impulsionam o desenvolvimento de IS em 
ES brasileiras, identificando as fases do processo de IS e os desafios 
enfrentados pelo empreendedor social em cada etapa.



76S U M Á R I O

Nesse artigo, tem-se como objetivo analisar os processos de IS 
e bricolagem, dentro de ambientes com restrição de recursos, focado 
em negócios de impacto socioambiental, visando além de apoiar a 
pesquisa de mestrado profissional com os conhecimentos adquiridos 
durante a disciplina de gestão da inovação, difundir as práticas de ges-
tão de IS alinhadas ao processo de desenvolvimento da inovação - e 
com isto, facilitar o crescimento de empresas sociais.

Primeiramente, iremos comparar, através de estudos de caso, o 
processo de IS com o modelo proposto por Tidd & Bessant (2015) por 
meio das fases de busca, seleção, implementação e captura de valor. 
E, em seguida, discutiremos como a competência da bricolagem apoia 
os empreendedores sociais em cada fase do processo de inovação. 

Trabalhos relacionados ao processo de IS foram encontrados 
nas produções de Slimane e Lamine (2017) e Castro-spila et al., (2018), 
assim como bricolagem e empreendedorismo social nos trabalhos de 
Desa (2012) e Kickul et al. (2018). No entanto, não foram encontradas 
produções mais específicas sobre bricolagem nas etapas do processo 
de IS, configurando-se, assim, uma lacuna para a presente pesquisa. 
Nesse contexto, o problema percebido na literatura é o pouco desen-
volvimento sobre o comportamento de restrição de recursos em cada 
etapa do processo e o comportamento de bricolagem do empreende-
dor para implementação da IS. 

O artigo está estruturado da seguinte forma: uma breve revisão 
de literatura relevante em relação à gestão da inovação, IS e empreen-
dedorismo social, bricolagem e ambientes com restrição de recursos. 
Em seguida, o contexto e metodologia de pesquisa descrevendo os es-
tudos de casos, processo de coleta e análise de dados. Posteriormente, 
a seção de resultados e discussão apresenta como as organizações 
desenvolvem a inovação em suas organizações comparando o mode-
lo utilizado por elas ao modelo proposto por Tidd & Bessant (2015) e 
como usam a bricolagem na gestão de recursos limitantes. Finalmente, 
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o último capítulo discute as contribuições para a gestão de inovação 
social e para a pesquisa do Mestrado em Inovação Tecnológica.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 INOVAÇÃO SOCIAL E EMPRESAS SOCIAIS

A pesquisa sobre IS e empreendimento social acelerou na última 
década, o que pode ser atribuído a fatores como fraquezas no modelo 
com fins lucrativos e à crise no setor público causada por severas me-
didas de austeridade (PHILLIPS et al., 2015), por estes motivos, a IS e 
a ES vêm sendo consideradas como uma possível alternativa ao fra-
casso dos setores público e privado. Phills, Deiglmeier e Miller (2008) 
definem IS como uma solução mais eficaz, eficiente ou sustentável do 
que qualquer solução que tenha sido proposta anteriormente para re-
solver um problema que, simultaneamente, atendem às necessidades 
sociais (mais efetivamente do que as alternativas) e criam relações 
sociais ou colaborações (MURRAY; GRICE; MULGAN, 2010).

O principal objetivo de uma ES é abordar áreas de necessidades 
sociais não atendidas, criando valor social e econômico, sobrepondo o 
valor social sobre o econômico (MAIR; MARTI, 2006). No Brasil, não há 
uma regulação para classificação de ES, assumindo diversas denomi-
nações, dificultando a definição da população de ES (JOÃO-ROLAND 
et al., 2018). Na academia aborda-se muito o termo ES, já na literatura 
brasileira a terminologia mais comum entre a academia e praticantes é 
o negócio social (COMINI; BARKI; AGUIAR, 2012). Outro termo muito 
difundido entre as aceleradoras de projetos de valor social é o termo 
negócio de impacto. A Aliança pelos Investimentos e Negócios de Im-
pacto (Aliança), iniciativa criada em 2014 com o objetivo de apoiar o 
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fortalecimento de um ecossistema para a agenda de investimento e 
negócios de impacto no Brasil, em sua Carta de Princípios de Negó-
cios de Impacto define o conceito como: “Negócios de Impacto são 
empreendimentos que têm a missão explícita de gerar impacto so-
cioambiental ao mesmo tempo em que produzem resultado financeiro 
positivo de forma sustentável.” (ALIANÇA, 2015, n.p).

Em 2019, a ICE juntamente com a Pipe Social e a Aliança 
construíram novamente um documento com a participação de diver-
sos atores visando identificar as características dos negócios sociais 
no Brasil, destacam que o negócio de impacto representa uma ca-
tegoria dentro de uma variedade de perfis de empreendimentos que 
geram impacto social positivo.

São negócios de impacto: empreendimentos que têm a in-
tenção clara de endereçar um problema socioambiental por 
meio de sua atividade principal (seja seu produto/serviço e/
ou sua forma de operação). Atuam de acordo com a lógica 
de mercado, com um modelo de negócio que busca retornos 
financeiros, e se comprometem a medir o impacto que geram 
(PIPE SOCIAL, 2015, p. 30).

2.2 GESTÃO DA INOVAÇÃO

Para Tidd & Bessant (2015), inovação é o processo de trans-
formar uma ideia em realidade e capturar valor, e, ao olhar a ino-
vação como um processo, é possível gerenciá-la de maneira mais 
eficaz do início ao fim, lidando com os desafios de cada etapa exis-
tente e alcançado o sucesso na sua implementação. Ao entender a 
inovação como um processo se altera a maneira como ela é pen-
sada e gerenciada dentro da organização, pois entende-se o que 
está envolvido neste processo e como ele opera. O processo de IS 
ocorre através de uma sequência de etapas buscando encontrar 
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solução para um desafio específico, gerando impacto social duran-
te o próprio processo de desenvolvimento da inovação quanto na 
inovação como solução de um problema (NAGORE; BYNON, 2018).

Tidd & Bessant (2015) propõem uma estrutura básica e sim-
plificada do processo de inovação, ilustrada na Figura 1, de modo a 
explorar cada etapa. Para o autor, a primeira fase de busca envolve 
detectar sinais no ambiente interno e externo sobre qualquer mu-
dança, podendo estas serem oportunidades tecnológicas, necessi-
dades impostas pelo mercado por pressões políticas ou ainda pelos 
concorrentes. Na fase de seleção, dentre as várias oportunidades 
tecnológicas e mercadológicas, é importante selecionar aquela que 
se ajusta à estratégia da organização, ao conhecimento e a compe-
tência que a organização possui ou é capaz de adquirir para a im-
plementação e a consistência com o negócio geral. A fase seguinte, 
de implementação, que corresponde à transformação da ideia em 
um novo produto, serviço, modelo de negócio ou processo, é a fase 
que possui mais incerteza; no entanto, à medida em que a inovação 
se desenvolve e os problemas são solucionados, é construído um 
conhecimento relevante em torno da inovação. Nesta fase existem 
etapas importantes como aquisição do conhecimento da inovação 
(combinação de conhecimento existente e novo, de dentro e fora 
da organização), execução do projeto (consome a maior parte do 
tempo e recursos) e lançamento e sustentação da inovação (ado-
ção e difusão da inovação), nas quais é necessário equilibrar a cria-
tividade às condições reais do meio, como escassez de recursos, 
e também às necessidades reais dos clientes. Na fase de captura 
de valor, busca-se alcançar um valor como sucesso comercial, fatia 
de mercado, redução de custos ou, no caso das inovações sociais, 
uma mudança no mundo; esta etapa gera informações para alimen-
tação e reinício do ciclo de inovação, seja pelo fracasso ou melhoria 
da inovação ou ainda para uma nova inovação.
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Figura 1 – Processo de Gestão de Inovação

Fonte: Tidd & Bessant (2015, p. 47).

2.3 BRICOLAGEM E EMPREENDEDORISMO SOCIAL

Um recurso é um pacote de serviços possíveis que contribui 
com as operações produtivas da empresa, podendo ser objetos físicos 
ou pessoas (BAKER; NELSON, 2005). Individualmente, inclui conheci-
mento pessoal, habilidades e redes sociais, e no ambiente empresa-
rial inclui recursos físicos, humanos e organizacionais (BARNEY, 1991, 
apud FISHER, 2012). Para Tidd & Bessant (2015), a inovação é uma 
questão de gestão e envolve escolhas que devem ser feitas sobre re-
cursos, sua disposição e coordenação com o desafio de utilizar recur-
sos normalmente escassos de forma mais eficaz para se tornar mais 
ágil e flexível em resposta a um cenário diverso ou novo.

A restrição de recursos pode ser uma fonte de criatividade e ino-
vação. Pesquisas em áreas da psicologia cognitiva suportam a teoria 
de que restrições fomentam a criatividade (FISHER, 2012).
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Para Kickul et al. (2018), o pensamento e as ações inovadoras 
dos empreendedores sociais, sua capacidade de reconhecer e criar 
oportunidades de mudança social e o uso de recursos disponíveis 
com pouco ou nenhum custo, facilita suas inovações. Neste contex-
to, o comportamento de bricolagem dos empreendedores sociais 
gera IS e soluciona problemas sociais. Associado positivamente a 
uma escala de impacto social, a bricolagem reconhece as comple-
xidades do empreendedorismo social e é aplicável ao processo de 
desenvolvimento de empreendimentos sociais (DESA, 2012). Dife-
rentes autores identificaram que o comportamento de bricolagem 
tem se apresentado entre os empreendedores auxiliando-os a gerar 
inovações e construir seus negócios principalmente nos estágios 
iniciais (FISHER 2012; SENYARD et al., 2014).

Enquanto a maioria dos empreendedores opera sob condições 
de escassez de recursos, os empreendedores sociais enfrentam um 
conjunto específico de desafios porque localizam suas atividades pro-
positadamente em áreas onde os mercados funcionam mal. Assim, 
enquanto os empreendedores comerciais buscam mercados com ca-
pacidade de carga suficiente para apoiar o crescimento, os empreen-
dedores sociais realmente buscam mercados caracterizados por uma 
escassez de recursos (DI DOMENICO; HAUGH; TRACEY, 2010). Além 
disso, empreendedores sociais enfrentam grandes restrições de recur-
sos enquanto enfrentam desafios para simultaneamente criar valor so-
cial e comercial, utilizando geralmente recursos não tradicionais para 
solucionar um desafio social (KICKUL et al., 2018).

Originalmente, o conceito de bricolagem foi introduzido por Levi-
-Strauss (1962) para distinguir as ações de um engenheiro com as de 
um bricoleur. Para o autor, um engenheiro foca em reunir ferramentas 
e materiais para o projeto pretendido, enquanto o bricoleur opta por se 
contentar com qualquer material disponível (DUYMEDJIAN; RÜLING, 
2010). Bricoleurs usam então recursos de maneiras para as quais não 
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foram originalmente projetados (BAKER; NELSON, 2005), mas, no fi-
nal, ambos (engenheira e bricoleur) atingem o resultado, apesar de 
terem empregados diferentes mecanismos

Baker & Nelson (2005) definiram bricolagem como uma capa-
cidade do empreendedor para entender como algumas organizações 
sobrevivem e às vezes prosperam nas circunstâncias comuns da es-
cassez persistente de recursos que afetam tanto o comportamento or-
ganizacional quanto às saídas do processo de inovação. Entende-se 
como recursos os ativos tangíveis e intangíveis que as empresas usam 
para desenvolver e implementar suas estratégias.

Há 3 elementos que definem a bricolagem: 1 – fazendo fazer 
(making do), implica uma direção à ação e engajamento ativo com 
problemas ou oportunidades, nos quais as organizações recusam-
-se a estabelecer limitações de recursos, permanecem insistindo em 
tentar soluções, observar e lidar com os resultados, testam, experi-
mentam e tentam encontrar meios para realizar as tarefas com as 
limitações recebidas; 2 – combinar recursos para novas propostas: 
consiste na combinação e reutilização de recursos para aplicativos 
diferentes daqueles para os quais foram originalmente destinados ou 
usados, o que às vezes serve como um mecanismo que impulsiona 
a descoberta de inovações na forma de novos serviços de recursos 
existentes; 3 – os recursos disponíveis, conjunto de probabilidades 
e fins que podem ser artefatos, habilidades ou ideias físicas acumu-
lados que podem também estar de forma muito barata ou gratuita, 
com o princípio de que sempre podem ser úteis. Witell et al. (2017) 
consideram também que a bricolagem segue quatro capacidades: 
1 – abordar ativamente a escassez de recursos; 2 – fazer com o que 
está disponível, como já discutido acima; 3 – improvisar ao recombi-
nar recursos e 4 – trabalhar em rede com parceiros externos.
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA

Para o estudo qualitativo deste trabalho definiu-se a utilização 
do estudo de caso exploratório como método da pesquisa; o estudo 
de caso investiga o fenômeno contemporâneo da vida real por meio 
da análise contextual detalhada de um número limitado de eventos ou 
condições e seus relacionamentos podendo ajudar a explicar a com-
plexidade das situações na vida real (ZAINAL, 2007). 

O estudo de caso foi desenhado com o objetivo de avaliar como 
se desenvolve a inovação social em negócios de impacto social, com-
parando-as com o modelo de gestão proposto por Tidd & Bessant 
(2015) e identificando nos empreendedores comportamentos e ações 
vinculados a bricolagem em todas as fases da inovação. 

Foram escolhidos dois estudos de caso de modo a obter um 
número maior de evidências sobre o questionário aplicado. As uni-
dades foram selecionadas para pesquisa seguindo os critérios de: 
1 – ser uma empresa na cidade de São José dos Campos ou região, 
por se tratar da região dos autores da Universidade, facilitando a 
entrevista; 2 – ter declarado na sua missão institucional o foco na 
sociedade, visando diminuir alguma necessidade social; 3 – ter um 
produto, serviço ou modelo de negócio inovador; 4 – ter um produto, 
conforme item anterior e de impacto socioambiental; 5 – disponibili-
dade em colaborar de forma efetiva na pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semiestru-
turadas no mês de fevereiro de 2020 com representantes da Empresa 
A e da Empresa B, utilizando o roteiro abaixo e materiais disponíveis 
sobre as respectivas empresas na internet. A análise de dados foi con-
duzida por meio de análise de conteúdo da entrevista comparando 
os dois estudos de caso com a bibliografia do referencial teórico para 
validação do processo proposto por Tidd e Bessant (2015). Ao serem 
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questionados sobre os tipos de recursos limitados e ação do empreen-
dedor, em cada etapa do processo, comparou-se as empresas com a 
definição de bricolagem de Baker e Nelson (2005) para identificação 
deste comportamento no empreendedor social.

3.1 ROTEIRO DA ENTREVISTA

A entrevista realizada com os representantes das Empresas A 
e B possui perguntas abertas sobre o processo de inovação na or-
ganização. O respondente classificou alguns recursos, em cada eta-
pa do processo de inovação, em não importante, pouco importante, 
importante, muito importante e imprescindível. O respondente relatou 
também outros recursos considerados imprescindíveis nas etapas da 
inovação e a ação da empresa em caso de escassez deste recurso.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 GESTÃO DA INOVAÇÃO

A empresa A é uma startup fundada em 2010 na cidade de 
São José dos Campos, atua no segmento de educação com abran-
gência para todo o Brasil, conta com mais de 500 colaboradores, 
possui como missão levar a educação a mais pessoas, ajudando-as 
a escolherem e ingressarem no curso certo, por um preço que pos-
sam pagar e com muita facilidade e transparência. Seus clientes são 
estudantes e Instituições de Ensino. A entrevista foi realizada com um 
Diretor que atua há 3 anos na empresa e as perguntas foram respon-
didas referenciando duas inovações para a organização: marketplace 
e o sistema de pagamentos dentro do marketplace. 
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A empresa B, fundada em 2012, atua com soluções ambientais 
para resíduos eletrônicos, possui como causa construir uma socie-
dade mais justa, inclusiva e respeitando o meio ambiente integrando 
projetos de impacto econômico, social e ambiental. É uma empresa 
certificada desde 2014 e membro do programa global CE100 Emer-
ging Innovators da Fundação Ellen MacArthur (movimento global para 
economia circular), possui atuação em todo o país. A entrevista foi 
conduzida com a Supervisora que está há 5 anos na organização e 
as perguntas foram respondidas com relação a duas inovações: linha 
de computadores seminovos (produzido com resíduos eletrônicos) 
que possui um custo reduzido para atender organizações do terceiro 
setor, e sobre o modelo de negócio, do qual surgiu a empresa, com o 
qual parte dos recursos gerados por meio da reciclagem de resíduos 
eletrônicos, que são revertidos para projetos sociais apoiados pelos 
clientes (destinadores dos resíduos). Atende mais de 70 projetos im-
pactando mais de 50 mil pessoas em todo o País.

Com relação ao processo de inovação, na Empresa A não há 
um processo institucionalizado e consolidado, tampouco há pessoas 
dedicadas neste gerenciamento apesar de possuírem um pipeline de 
inovação. Na Empresa B também não há um processo estabelecido, 
mas a inovação, principalmente em processo, é estimulada diariamente 
pela alta gestão, pois a empresa surgiu de uma inovação no modelo de 
negócio. Ao comparar o fluxo de processos proposto por Tidd & Bessant 
(2015) com as inovações que ocorreram na organização, ambas em-
presas relatam que o processo realizado se encaixa no modelo propos-
to, no entanto, para a Empresa A isto é empírico, não sendo planejado 
como um processo, sendo basicamente a iteração da ideia do produto 
com o usuário final de forma rápida, sem muito desenvolvimento e custo 
de forma a ter um produto mais validado. Para o entrevistado da Empre-
sa A, a inovação dentro de uma empresa nova é um caos, diferente de 
uma empresa que possui uma estrutura de inovação já consolidada; já 
para a Empresa B, as definições das etapas a serem conduzidas foram 
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definidas pelo líder da organização - para o respondente, ter uma pes-
soa que acredita na inovação e conduz o mindset é essencial. 

O relato da Empresa A corrobora com Tidd e Bessant (2015) 
os quais destacam que, apesar do processo ser desenhado de uma 
maneira linear para explorar as questões de gestão, este processo é 
complexo e, em parte, caótico, pois conta com falsos inícios, descon-
tinuidades e forte interação entre todas as etapas. No entanto, pensar 
a inovação como um processo faz com que exista um modelo mental 
entendendo o que está envolvido neste processo (recursos, entra-
das, saídas), como ele opera e consequentemente o apoiando na 
decisão; apesar das limitações do modelo linear (incluindo limitações 
para modelos mais complexos), há uma estrutura básica de processo 
como forma de nortear a atenção.

Na etapa de busca, a Empresa A obteve duas alternativas: 
1 – identificar uma dor ou problema do mercado, ou seja, ouvir 
suas necessidades e propor uma solução que a resolva (o res-
pondente destaca que é necessário ter feedback constante para 
que a solução seja efetiva e resolva a dor real do mercado), este 
método foi utilizado para a identificação da inovação sobre o mar-
ketplace; 2 – para o processo de matrícula digital, outra alternativa 
foi identificar as inovações já existentes em outros segmentos do 
mercado (buscando sinais de inovação), e propor uma ideia inicial 
mais inovadora para o segmento do negócio, neste caso, a ino-
vação visa atender uma necessidade que não é espontânea, ou 
seja, cuja necessidade não é apresentado pelo cliente, mas ao ser 
implementada há uma captura de valor para o mesmo. Na Empresa 
B, além de avaliar o cenário externo a busca acontece por meio dos 
diálogos com os clientes e benchmarking com outras empresas. 

Na Empresa A observa-se que a inovação 1 caracteriza-se por 
uma inovação gerada por meio da demanda de uma necessidade; para 
ter sucesso, a inovação exige uma modalidade de demanda, sendo 
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uma resposta à necessidade de mudança real ou percebida (TIDD; 
BESSANT, 2015). Neste tipo de inovação, diferenças entre potenciais 
usuários são fatores importantes para guiar a inovação em novas dire-
ções, sendo importante caracterizar/personificar o usuário. Já a inova-
ção 2 caracteriza-se por uma observação, ou seja, uma inovação que 
nasce de uma imitação ou do que já é feito em outra extensão, sendo 
uma estratégia viável para encontrar inovação, reduzindo recursos e 
com ganhos de tempo. Na Empresa B também se observa o mesmo 
padrão de fonte de busca: a inovação no modelo de negócio identificou 
uma necessidade do mercado, já a inovação dos computadores semi-
novos ocorreu através de um benchmarking das inovações existentes.

As IS podem ser desenvolvidas na identificação de problemas so-
ciais por meio da interação com as comunidades marginalizadas (BHATT; 
AHMAD; AZAM, 2016), o que não foram identificadas nas duas empresas. 

Para o entrevistado da empresa A, a fase de busca e seleção é 
uma única fase que ocorre com a interação com o usuário, criação de 
um protótipo (solução simples) e avaliação das características e funcio-
nalidades que agregam ao produto e a necessidade do usuário (tendo 
o cuidado de não construir uma solução que se limite a um único cliente 
prejudicando a escalabilidade do negócio futuramente). Na Empresa B, 
nesta fase de seleção, para a inovação nos equipamentos seminovos 
foram realizados testes dos equipamentos, que foram enviados como 
empréstimo para instituições utilizarem e fornecerem sugestões para 
melhorias no equipamento e processo. Já para a inovação no modelo 
de negócio, a ideia foi apresentada para clientes que a validaram. A se-
leção é conduzida sobre o interesse do potencial usuário em ter a solu-
ção, ou seja, no impacto que o cliente irá perceber. Para Tidd & Bessant 
(2015), esta fase exige o enfrentamento das incertezas e a gestão da 
inovação colabora com a aproximação destas incertezas a um risco cal-
culado, uma vez que envolve comprometimento de recursos. Nota-se 
que, para a Empresa A, esta fase de seleção se baseia na validação do 
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protótipo, enfatizando que é um modelo sem custo para a organização; 
pelo potencial usuário e pela captura do valor desta validação, obser-
va-se também a importância da proximidade com usuário final para as 
respostas necessárias para continuidade da inovação.

Esta fase para a duas empresas, está relacionada, a seleção 
por meio da validação da ideia pelo usuário, isso corrobora os autores 
Tidd e Bessant (2015). Nesta etapa da IS é importante o empreendedor 
social identificar que a ideia possui um valor e, para isso, ter uma rede 
de apoio e demonstrar a inovação como um protótipo ou teste piloto 
pode ser uma oportunidade para identificação. Outros autores como 
Quandt et al. (2017) destacam também que, para implementar as so-
luções, é necessária uma fase inicial de experimentação e tentativas, 
e a experiência adquirida gera benefícios sociais ou econômicos que 
tendem a ser institucionalizados e podem dar origem a novos modelos.

A fase de implementação para a empresa A foi a fase de desen-
volvimento do site (marketplace) e de desenvolvimento de uma equipe 
comercial para buscar mais ofertas e parcerias para agregar ao site, 
no qual o gestor de produto tem o escopo de entregar rápido e com 
qualidade e o time de produto de fazer as entregas, lançar as fun-
cionalidades e obter o feedback do usuário em tempo real. Esta fase 
depende do quão adequadas foram as etapas anteriores de validação 
do produto, pois nesta fase a atenção é em crescimento. Também na 
Empresa B, após a validação do produto na fase de seleção, iniciou-
-se a implementação (produção) do produto, e, para o lançamento do 
produto seminovo, a empresa B trabalhou no conceito sobre o impacto 
do produto recondicionado. Para isso, a empresa B mudou seu nome, 
site, vídeo institucional, para posteriormente selecionar as principais 
contas e apresentar pessoalmente o modelo de negócio. 

Observa-se que, para a Empresa A, esta fase relaciona-se à busca 
de parcerias e feedback, enquanto a Empresa B está na implementa-
ção de um novo modelo do negócio para principais clientes. O dado 
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apresentado da Empresa A reforça a pesquisa de Dufays (2019) de que 
os processos de implementação e invenção (geração de ideias) estão 
fortemente correlacionados por meio de feedbacks, além disso, esta é a 
fase que possui mais imprevisibilidade (TIDD; BESSANT, 2015) e é a que 
as ES mais precisam de apoio, necessitando de ajuda na construção de 
capacidades por meio da cooperação (Phillips et al., 2019).

Para a captura de valor, o entrevistado da empresa A ressalta 
que é importante identificar quem irá ver valor no produto. Com o mar-
ketplace, a empresa A acreditava que entregava muito valor para as 
instituições; no entanto, a empresa A identificou posteriormente, um 
maior valor agregado e sustentável para o aluno, por meio da matrícula 
digital. A matrícula digital é uma funcionalidade dentro do marketplace 
que é atraente e agrega valor para o aluno, logo, tem-se um produto 
com uma vantagem competitiva possuindo no final dois stakeholders 
(alunos e instituição de ensino). No entanto, ao definir de qual stakehol-
der irá capturar o valor, a percepção muda e pode alterar algumas 
funcionalidades do produto, após esta fase, a inovação segue para a 
etapa de difusão. O representante da Empresa B ressalta que o fee-
dback acontece diariamente com os clientes, ou seja, a captura de 
valor é constante em todo o processo, buscando melhoria, aumento do 
valor agregado do produto e da marca, além de destacar a importância 
do valor percebido pelo cliente por meio de ações de marketing. 

Para as duas empresas, esta fase está relacionada a captura 
de conhecimento e melhoria sobre o produto o que reforça o conceito 
proposto por Tidd & Bessant (2015) que esta fase está relacionada ao 
aprendizado capturado pela organização sobre o processo de gestão 
da inovação, trazendo conhecimento tanto do produto quanto do geren-
ciamento para melhorias da inovação ou até mesmo novas inovações.

Para estes estudos de caso, buscou-se outro fluxo de processos 
que incluísse a etapa de protótipo (Figura 2), uma vez que foram ampla-
mente citados pelos respondentes, com isso adaptou-se o modelo de 
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processo de inovação proposto por Tidd & Bessant (2015, p. 47) para um 
modelo que representa o processo de inovação, mesmo que não estabe-
lecido e consolidado, dentro das duas organizações estudadas (Figura 3).

Figura 2 – Processo de Desenvolvimento de Sistemas 
Complexos de Product Design and Development

Fonte: Adaptado de Ulrich e Eppinger (2012, p. 10).

Figura 3 – Processo de Gestão de Inovação

Fonte: Adaptado de Tidd & Bessant (2015, p. 47).

Na Empresa A as etapas inicias acontecem de maneira conjun-
ta levantando as necessidades do usuário, apresentando protótipos 
e testando-os de maneira ágil para maior validação antes da etapa 
de implementação, e para a Empresa B com validação na etapa de 
seleção. Os entrevistados da Empresa A e B ressaltam que, em qual-
quer etapa, há o feedback e retroalimentação do usuário trazendo 
mudança e melhoria para o produto, e na fase de captura de valor 
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com um produto já consolidado e valores estabelecidos nos diversos 
stakeholders a Empresa A busca a difusão para outro ou mais clientes.

4.2 BRICOLAGEM

A empresas classificaram os recursos de acordo com sua impor-
tância em cada etapa do processo sendo 1 - não importante, 2 - pouco 
importante, 3 - importante, 4 - muito importante e 5 - imprescindível.

Para a Empresa A, na etapa de busca/seleção, a parceria é 
importante para entender as dores do usuário, assim como testar 
as soluções propostas e a competência gerencial para proposta de 
solução (Figura 4). Nesta etapa, identificou-se como um recurso im-
prescindível a habilidade para entender a percepção do usuário e 
ser sensível aos feedbacks para ter agilidade para adaptação; em 
caso de ambientes com restrição deste recurso ou desta habilidade 
o entrevistado da Empresa. Já para a Empresa B na fase de busca 
é imprescindível uma pessoa com competência gerencial, parcerias 
(pois é por meio delas que irão conhecer as necessidades do mer-
cado) e, além disto, o dinheiro, pois, nesta fase a empresa já avalia a 
viabilidade do fluxo de caixa; em situações de restrição destes recur-
sos a empresa continuaria com a inovação buscando envolver mais 
parceiros, buscando conhecimento ou até mesmo entrada de capital.

Tidd e Bessant (2015) destacam que o empreendedor social, as-
sim como qualquer empreendedor, deve possuir a capacidade de iden-
tificar uma oportunidade e criar soluções diferentes para um problema, 
o que pode não ser relacionado a criar algo novo, mas a criar conexões 
entre, por exemplo, mercados diferentes. Para isso, o empreendedor 
social deve possuir também competência de intermediação e conexão.
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Figura 4 – Classificação dos recursos pela Empresa A e B na etapa de Busca

Fonte: Os autores (2020).

Na fase de seleção (Figura 5), para a Empresa A os recursos 
mais importantes são a competência gerencial e as parcerias. Caso 
a competência gerencial não existisse na fase de seleção, o respon-
dente acredita que não teria avançado da fase de busca. No entanto, 
haveria mecanismos para minimizar esta falta, tais como: caso queira 
realizar um teste rápido e não tenha a pessoa com a competência 
para fazer isto, pode-se realizar pesquisa com players de mercado 
para ter um primeiro feedback avaliando se a ideia é boa ou não. Ou 
seja, iniciar de maneira mais simples ou ainda com protótipos menos 
complexos para simular a solução para o cliente, desenvolvendo de 
outro modo, no entanto, para o produto avançar, esta habilidade é 
imprescindível. Na Empresa B, em situações de escassez de recurso 
institucional como parcerias, antes de buscar outras a organização 
tentaria dialogar internamente encontrando caminhos de melhoria. Por 
exemplo, a Empresa B perdeu uma pessoa com competência geren-
cial no início do processo de inovação, não encontrando outra no mer-
cado – pois a intenção da organização é ter alguém alinhado com o 
perfil inovador – então, tentou desenvolver internamente, quando hou-
ve escassez de dinheiro (que classificou como imprescindível) já bus-
cou como alternativa levantar capital de giro com os próprios sócios. 
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Figura 5 – Classificação dos recursos pela 
Empresa A e B na etapa de Seleção

Fonte: Os autores (2020).

Na fase de implementação (Figura 6), além dos recursos citados 
como importantes para a Empresa A, o entrevistado ressalta que o re-
curso mais importante é a competência de execução, pois o caminho 
já foi escolhido. Em ambientes com restrição deste recurso é possível 
colocar uma outra pessoa que não tenha esta competência desde que 
as entregas e indicadores estejam alinhados, mas há uma compensa-
ção interna: caso a empresa não tenha o técnico ela precisará de mais 
pessoas, ou diante de uma dificuldade específica buscará uma mentoria 
e desenvolverá a solução com o time interno. Apesar de elencar dinheiro 
como importante, caso seja necessário, deve reduzir o escopo ou atra-
sar o prazo, mas a competência técnica é muito importante nesta etapa. 

Figura 6 – Classificação dos recursos pela Empresa 
A e B na etapa de Implementação

Fonte: Os autores (2020).
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Para o entrevistado da empresa A, a ausência de qualquer um des-
tes recursos vai ocasionar atraso ou uma dívida técnica. A empresa pode 
fazer algo mais simples sem muitas ferramentas, mas quando começar 
a escalar será necessário fazer com a competência necessária que faltou 
na fase de implementação, pois, ou será difícil escalar ou irá escalar até 
um certo limite, no entanto, caso não haja esta competência o time faz 
de alguma maneira. Já para a Empresa B, todos os recursos nesta fase 
são imprescindíveis pois atuam como uma rede e cada recurso impacta 
o processo; o entrevistado ressalta que em qualquer situação de inexis-
tência de um recurso a primeira ação é buscar internamente uma solução.

Para a empresa A na captura de valor lançado e aprimorado (Figura 
7), uma vez que você já tem o produto validado, é necessária uma com-
petência técnica de distribuição para avançar no mercado, ou seja, alcan-
çar o máximo de pessoas possíveis. Em situações de falta deste recurso, 
como a empresa A é muito focada no comercial, ocorreram situações de 
não ter uma equipe comercial e outras pessoas internas realizaram esta 
atividade, o que pode levar a um atraso, sendo assim, se a empresa de 
fato quiser acelerar deve desenvolver esta competência. Para a Empresa 
B, quando um dos recursos que são imprescindíveis faltaram, a organiza-
ção buscou entender e desenvolver soluções internas para o problema.

Figura 7 – Classificação dos recursos pela Empresa 
A e B na etapa Captura de Valor

Fonte: Os autores (2020).
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Utilizando os comportamentos de bricolagem sumarizados por 
Fisher (2012), observa-se na Empresa A um comportamento de bricola-
gem nas etapas de seleção e implementação. Principalmente, na fase 
de seleção, isso fica evidente quando o entrevistado cita a utilização de 
protótipos mais simples ou a utilização de outros materiais caso não 
haja tecnologia. Observa-se que a organização não está se limitando à 
escassez do recurso e utilizando os recursos existentes para a confec-
ção de um protótipo mais simples, ou seja, utilizando o conhecimento e 
material existente dentro da organização. Na fase de implementação e 
captura de valor também é citada a utilização dos recursos disponíveis e 
a combinação destes, no caso, as pessoas disponíveis e o conhecimen-
to existente na organização, para a continuidade da ação.

Já na fase de busca não observamos a bricolagem uma vez que 
o comportamento do bricoleur é de permanecer insistindo na inovação 
recusando-se a estabelecer limitações de recurso, e em caso de es-
cassez do recurso, a organização não continua com a inovação.

Ao deparar com uma dificuldade no processo de inovação e 
questionada sobre a possibilidade de combinação de recursos para 
resolução, o entrevistado da Empresa A respondeu que isto é a rotina 
da organização, avalia constantemente os recursos internos para co-
brir a falta de um recurso essencial, no entanto, caso a inovação seja 
prioritária para a organização e não existam recursos disponíveis, ela a 
busca externamente. A organização utiliza também a combinação de 
recursos existentes, pessoas, como parte de um programa. Em alguns 
momentos pessoas com competências diferentes e áreas diferentes 
têm acesso ao usuário trazendo ganhos de conhecimento, oportunida-
de de melhoria e até entendendo a necessidade do usuário, porém a 
organização não considera esta ação como o considera fonte de ino-
vação, apesar de gerar ideias. Identifica-se na Empresa A a definição 
de bricolagem: making do e recombinação de recursos que estejam 
na mão, pois primeiramente busca a recombinação e solução interna 
antes de buscar fora da empresa (Fisher, 2012). Constata-se também 
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a utilização de diferentes domínios, ou seja, não só de materiais físicos 
como recursos, mas também institucionais e de competências/habili-
dades para solução das restrições, corroborando com o estudo sobre 
comportamento empreendedor realizado por Fisher (2012).

Na Empresa B observa-se um comportamento de bricolagem 
quando o entrevistado destaca que em um ambiente de escassez de 
recursos, em todas as fases, a organização sempre busca uma so-
lução, primeiramente interna, e nunca desiste da inovação. Ou seja, 
recusa-se a estabelecer limitações e faz o necessário com os recur-
sos disponíveis, no entanto, o entrevistado cita que, ao enfrentar um 
desafio ou em um cenário de mudança na tentativa de adequação, 
ocorreram erros e fracassos que geraram prejuízos, mas que também 
trouxeram aprendizados na organização. A empresa reutiliza muito a 
recombinação de recursos ou utilização de um recurso para outro pro-
pósito quando se trata de materiais, tanto para recondicionamento de 
equipamentos (o produto) quanto para organização interna. O respon-
dente cita que este pensamento existe também para móveis dentro da 
organização, ou seja, quando não há um recurso, todos os materiais 
existentes são utilizados para confeccionar o móvel que se deseja. Es-
tes resultados nos ajudam a identificar um comportamento de bricola-
gem ao realizar uma utilização de materiais com outro propósito para 
confecção do equipamento, conforme identificado por Senyard et al., 
(2014), em vez de usar as restrições de recursos como motivo para 
desistir da inovação, as empresas que optam pela bricolagem usam o 
que outras consideram como insumos falhos ou inadequados, refor-
mulando-os e recombinando na criação e novos produtos. 

Os dados acima identificam que o comportamento de bricola-
gem é mais facilmente identificado nas etapas iniciais do processo de 
inovação (seleção e implementação), o que corroboram com Fisher 
(2012) que identifica que o comportamento de bricolagem é significan-
te nas primeiras etapas do desenvolvimento.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho se propôs, por meio de estudos de caso, iden-
tificar o processo de IS e bricolagem em um ambiente de restrição 
de recursos em negócios de impacto socioambiental. Através desses 
estudos de caso valida-se o processo básico de gestão de inovação 
proposto por Tidd & Bessant (2015): busca; seleção; implementa-
ção e captura de valor, no entanto, propõem-se a inclusão de outras 
etapas identificadas como importantes pelos respondentes e outros 
aspectos relacionados as etapas já propostas pelos autores, sendo 
estes: 1 – feedbacks que retroalimentam constantemente o produto 
em todas as etapas; 2 – processos de busca e seleção acontecem 
ao mesmo tempo tendo como foco a interação com usuário validan-
do o protótipo ou produto; 3 – uma etapa de implementação em um 
cenário de mais certezas uma vez que o protótipo já está validado; 
4 – a etapa de captura de valor concentrada no usuário que vê valor, 
e, após esta etapa com um produto já validado, no segmento segue 
uma etapa de 5 – difusão dentro do próprio segmento ou em outro. 
Tidd & Bessant (2015) citam que estudos mais recentes reconhecem 
as limitações dos modelos lineares do processo de inovação, uma vez 
que há complexidades na forma como a inovação acontece, além de 
existirem iterações dentro do processo. No entanto, os modelos mais 
complexos também partem da mesma estrutura básica do processo, 
deste modo observamos que este modelo de processo também é, 
mesmo que não estruturado, seguido dentro de uma empresa social. 

O comportamento de bricolagem foi observado nas etapas do 
processo de seleção e implementação para a Empresa A e em todos 
as etapas da Empresa B, entretanto, mas facilmente identificada nas 
etapas iniciais do desenvolvimento da inovação. Por meio da Empresa B 
identifica-se que o empreendedor social enfrenta diversas condições de 
escassez de recursos (dinheiro, pessoas e competência), e na ocorrên-
cia de uma restrição de recurso, através do estudo de caso, observa-se 



98S U M Á R I O

o comportamento de bricolagem em utilização de recursos existentes e 
que estão a mão, ou seja, recombinando recursos, antes considerados 
inadequados, para outra finalidade. Os recursos recombinados encon-
tram-se no domínio de materiais físicos, organizacionais e habilidades. 
Também foi identificado, nos estudos de caso, a definição da bricola-
gem, como comportamento dos empreendedores, que é o fazendo fazer 
(making do), ou seja, não se limitar com o ambiente de restrições, mas 
buscar a solução, com aquilo que está disponível e a mão do empreen-
dedor para solução das dificuldades enfrentadas no processo de IS.

Primeiramente este estudo contribui para a literatura sobre o pro-
cesso de IS em empresas com propósito socioambiental, colaborando 
com atores envolvidos em soluções para geração de valor social como: 
universidades, empreendedores, organização não governamentais 
(ONG’s), aceleradoras, através da exploração e apresentação das eta-
pas do processo de IS e aspectos conduzidos pelos empreendedores 
em cada etapa até, desde a identificação de oportunidade até a difusão 
da IS, e, em segundo, sobre as restrições vivenciadas pelos empreen-
dedores sociais nas respectivas etapas. De forma prática, acredita-se 
que o mesmo possa servir como base para estrutura de processo de IS 
para empresas com uma missão socioambiental, orientando sobre as-
pectos de gestão enfrentados e realizados pelos empreendedores em 
cada etapa da IS e o desenvolvimento de capacidades na organização 
para um comportamento de bricolagem nos colaboradores.

Ressaltamos que, para uma validação deste comportamento 
em empresas sociais, é importante a realização desta entrevista com 
mais empreendedores e em outras regiões do país, de modo a avaliar a 
abrangência deste comportamento nas empresas sociais, uma vez que 
este trabalho se concentrou em dois estudos de casos na região do Vale 
do Paraíba no Estado de São Paulo. Além disso, sugere-se como estudo 
futuro, maior abrangência de estudos de caso, também para identificar 
padrões de comportamento entre os empreendedores sociais.
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RESUMO:
No Brasil, cerca de 27% do Produto Interno Bruto é gerado a partir de micro e 
pequenas empresas que enfrentam desafios enormes no processo de inova-
ção uma vez que, além de todos os desafios descritos na literatura, contam 
com recursos escassos, o que exige que o ciclo de inovação seja mais curto 
e focado em rápido retorno para garantir a sobrevivência da empresa. Este 
trabalho visa acompanhar o processo de inovação de uma empresa brasileira 
a fim de entender como os processos propostos na literatura foram aplicados e 
entender como as ferramentas e os indicadores de marketing podem contribuir 
positivamente para a inovação.

PALAVRA CHAVE: Inovação; Desenvolvimento de produto; Estudo de caso.
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ABSTRACT:
In Brazil, about 27% of the Gross Domestic Revenue is generated from micro and 
small companies that face enormous challenges in the innovation process, in 
addition to all the challenges found in the literature, they have scarce resources, 
which requires an innovation cycle shorter and focused on quick return to gua-
rantee the company’s priority. This work accompanied the innovation process of 
a Brazilian company in order to understand how the processes proposed in the 
literature were applied and understood as tools and marketing indicators can 
contribute positively to innovation.

KEYWORDS: Innovation; Product development; Study case.
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1. INTRODUÇÃO

A mudança do comportamento de compra tem forçado as em-
presas a se reinventarem para atender de forma satisfatória seus clien-
tes (Gabriel, 2010). Deste modo, as equipes de marketing e vendas 
têm inovado para oferecer novos produtos e experiências mais signifi-
cativas e que satisfaçam melhor os clientes. 

O processo de inovação proposto na literatura considera 
que as ideias possam ser advindas de diversos lugares e costuma 
considerar processos longos envolvendo muitos recursos (Tidd e 
Bessant, 2015). De forma que, no cenário de pequenas e médias 
empresas brasileiras, esse modelo se torna menos efetivo, devido 
aos recursos mais escassos. 

Dados do portal Sebrae (2018) apontam que, no Brasil, cerca 
de 27% do PIB é gerado por pequenas e médias empresas. Tendo 
isso em vista, este trabalho contribui para o entendimento da reali-
dade vivenciada nas empresas brasileiras e tenta identificar como 
as metodologias descritas na literatura são adaptadas para serem 
mais efetivas em cenários práticos, com recursos mais escassos, 
assim como tenta entender como aspectos mercadológicos e os 
indicadores de marketing são utilizados para auxiliar a tomada de 
decisões no decorrer do processo.

Esse artigo tem como objetivo analisar o processo de concep-
ção, desenvolvimento e lançamento de um produto em uma pequena 
empresa brasileira a fim de propor melhorias no respectivo processo 
de inovação e de desenvolvimento de produtos, sob a ótica mercado-
lógica e alinhada com os indicadores de marketing. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 GESTÃO DA INOVAÇÃO E PROCESSOS DE CONCEPÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO E LANÇAMENTO DE PRODUTOS 

Empresas tomam decisões em cenários complexos e altamente 
competitivos nos quais ocorrem mudanças rápidas. De acordo com 
Tidd e Bessant (2015), as mudanças devem ser encaradas como parte 
de um processo amplo e contínuo, baseado em experiências próprias 
e alheias. A habilidade de estabelecer relações, detectar oportunida-
des e tirar proveito delas é o que move a inovação. 

Tidd e Bessant (2015) defendem que a inovação não consiste 
apenas na abertura de novos mercados, mas também em servir 
mercados já estabelecidos de novas formas. A inovação, portanto, 
é uma questão de criar novas possibilidades por meio da combi-
nação de diferentes conjuntos de conhecimentos que podem ser 
baseados em algo vivenciado anteriormente ou pode resultar de 
um processo de busca, assim como pode ser baseado em conhe-
cimento explícito ou tácito. 

Segundo eles, as inovações podem ocorrer em quatro catego-
rias abrangentes. A primeira delas é a inovação em produto, que se tra-
ta em melhoria nos produtos ou serviços de uma empresa. A segunda 
categoria é das inovações em processo, na qual as mudanças aconte-
cem na forma como os produtos são criados ou entregues. A terceira 
categoria são as inovações em posição, que se trata da mudança no 
contexto em que os produtos ou serviços são introduzidos. A última 
categoria descrita é a de inovação de paradigma que se trata das mu-
danças nos modelos mentais que orientam as ações da empresa. 
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Além disso, Tidd e Bessant (2015) dividem as inovações em dois 
tipos: incremental e radical. As inovações incrementais se tratam de 
melhorar algo que já faz parte do portfólio da empresa enquanto as 
inovações radicais trazem soluções novas. Se tratam de produtos ou 
processos novos para a empresa.

Dados apresentados por Day (2017) apontam que as inovações 
menores compõem, em média, 85% a 90% das carteiras de desenvol-
vimento das empresas, mas raramente geram o crescimento que as 
empresas buscam. De acordo com ele, esses projetos são necessá-
rios para a melhoria contínua, contudo, não dão às empresas grandes 
vantagens competitivas. São os projetos mais arriscados e disruptivos 
que podem gerar mais lucros. 

Day (2017) explica que a aversão aos projetos de inovação 
radical decorre da crença de que eles são muito arriscados. Segun-
do ele, a probabilidade de falha aumenta acentuadamente quando 
uma empresa se aventura além de iniciativas incrementais em mer-
cados familiares. Tidd e Bessant (2015) afirmam que “a gestão da 
inovação compreende nossa capacidade de transformar essas in-
certezas em conhecimento, mas só podemos consegui-lo por meio 
da mobilização de recursos no sentido de reduzir as incertezas”. 
Dessa forma, quanto mais tempo e recursos forem investidos no 
projeto, menor será a incerteza. 

Tidd e Bessant (2015) apresentam a inovação como o proces-
so para transformar ideias em realidade e capturar valor delas.  Esse 
processo pode ser resumido em 4 etapas: Busca, Seleção, Implemen-
tação e Captura de Valor – conforme ilustrado na figura 1. 
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Figura 1 – modelo simplificado do processo de inovação

 

Fonte: TIDD e BESSANT (2015, p. 47).

A primeira etapa de acordo com Tidd e Bessant (2015) bus-
ca analisar o cenário interno e externo, a procura de oportunidades e 
ameaças para mudanças. A etapa seguinte seleciona a quais sinais 
responder. Já a etapa de implementação se trata da tradução do po-
tencial dessa nova ideia em um produto ou serviço novo, para lançá-lo 
no mercado interno ou externo. A última etapa se trata da captura de 
valor, que é feita tanto no aspecto da adoção sustentável e difusão em 
relação ao aprendizado adquirido no processo. 

Day (2007) destaca a matriz de riscos e o quadro RWW como 
duas ferramentas fundamentais para a seleção dos projetos de ino-
vação. De acordo com Greene E Stellman (2013), riscos são even-
tos ou condições incertas que podem afetar os projetos. Day (2007) 
explica que a matriz de riscos ajuda a estimar a probabilidade de 
sucesso ou fracasso em um projeto com base em um sistema de 
pontuação em que quanto menos familiar o mercado pretendido, o 
produto ou tecnologia, maior o risco. 

O Quadro RWW - Real, Win, Worth it (em tradução livre: É real, 
traz ganhos e vale a pena fazer) - é um processo constituído sobre 
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uma série de perguntas para descobrir se existe mercado para esse 
novo produto, se esse produto pode ser fabricado para satisfazer esse 
mercado, se ele será competitivo e trará lucros para a empresa e, final-
mente, se vale a pena o fazê-lo. “Os clientes escolherão um produto 
em vez de alternativas, se forem percebidos como entregando valor 
superior com alguma combinação de benefícios” (DAY, 2007). 

Uma oportunidade de mercado é real somente quando quatro 
condições são atendidas: o produto proposto atenderá claramente a 
uma necessidade ou resolverá um problema melhor do que as alterna-
tivas disponíveis; os clientes podem comprá-lo; o mercado potencial 
é grande o suficiente para valer a pena perseguir; e os clientes estão 
dispostos a comprar o produto (DAY, 2007).

Figura 2 – modelo simplificado do processo de inovação

Fonte: TIDD e BESSANT (2015, p. 386).
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Um dos processos amplamente discutidos para o desenvolvi-
mento de novos produtos é o stage-gate (Figura 2). Segundo Cooper 
(2019), o desenvolvimento de novos produtos deve seguir uma se-
quência estruturada da formulação de ideias, passando pela formu-
lação de conceitos e posterior desenvolvimento do produto, testes 
e lançamentos. Neste modelo, para avançar ao estágio seguinte, os 
projetos precisam atravessar “portões” que consistem de critérios para 
decisão da continuidade do projeto.

Ellis e Brown (2018) defendem entretanto a rápida experimenta-
ção para descobrir as melhores possibilidades, entrando em um ciclo 
virtuoso visando os resultados cada vez melhores. Esse ciclo é consti-
tuído por quatro etapas, iniciando na análise de dados e posterior ge-
ração de ideias, priorização e execução de experimentos. Este modelo 
se aproxima do modelo espiral, proposto por Boehm (1988), no que 
tange ao desenvolvimento de forma incremental e iterativa. 

Boehm (1988) apresenta o modelo espiral como ciclos. A cada 
ciclo se definem os objetivos, avaliam-se as alternativas, define-se o 
que será executado e se inicia o planejamento do próximo ciclo. Dessa 
forma, partindo do princípio de que se tem um mínimo produto viável, 
a cada iteração agregaria-se uma nova característica.

2.2 OS NOVOS CAMINHOS DO CONSUMIDOR  
E INDICADORES E FERRAMENTAS DE MARKETING

Os consumidores estão mais conectados e essa conectividade 
transformou o mercado e as relações de consumo. Segundo Kotler et 
al. (2017), o marketing mudou através dos tempos e continua evoluin-
do e se adaptando aos novos caminhos do consumidor na era digital. 

Um dos efeitos percebidos ocasionados pela conectividade 
é a inversão do vetor de marketing. Gabriel (2010) explica que, no 
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marketing tradicional, as interações acontecem no sentido empresa - 
consumidor. Hoje, no entanto, o consumidor busca a empresa como 
e onde desejar. As pessoas estão cada vez mais acostumadas a obter 
as informações quase em tempo real. Neste cenário, o consumidor 
exige acesso quase instantâneo a produtos e serviços, espera cada 
vez mais coisas feitas sob medida e confia mais no seu círculo social 
do que nas marcas. Kotler et al. (2017) afirma que o mercado está 
se afastando das marcas de massa e produção em larga escala e 
seguindo na direção de marcas de nicho e baixo volume.

As redes sociais são, segundo Gabriel (2010), uma das for-
mas de comunicação que mais crescem e se difundem globalmente. 
Elas estão mudando a economia devido a sua dimensão social, pela 
forma como modifica comportamentos e relacionamentos. Segundo 
ela, a palavra social está profundamente relacionada à interação pes-
soa-pessoa. Significa relacionamento, transparência, respeito, ética, 
senso de pertencimento de algo. 

Estamos na era da experiência. Segundo Scott (2013), o marke-
ting digital trata de entregar conteúdo útil no momento em que o consu-
midor precisa dele. Para Gabriel (2010) o marketing deve oferecer ex-
periências que engajem o consumidor quando este entrar em contato 
de alguma forma com a marca. Neste ambiente altamente conectado, 
são muitas oportunidades para melhorar a experiência de compra e 
conquistar cada vez mais clientes. O desafio das empresas, então, 
está em identificar as oportunidades que terão melhor desempenho, 
ao pequeno, médio e longo prazo.

Saleh e Shukairy (2011) apresentam algumas métricas impor-
tantes para mensurar o desempenho de uma ação publicitária online, 
chamadas de KPI (key performance indicator). Os KPIs variam de acor-
do com os macro objetivos das ações, contudo, dentre os frequente-
mente utilizados no comércio eletrônico, eles destacam as taxas de 
conversão, valor médio do pedido e o retorno sobre o investimento. 
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As taxas de conversão, explicam Saleh e Shukairy (2011), po-
dem ser calculadas como a razão entre o número de visitantes que 
toma determinada ação pelo número total de visitantes. O valor médio 
dos pedidos pode ser calculado por meio da razão da receita total pelo 
número total de pedidos. Já o retorno sobre o investimento se trata da 
razão entre a receita total subtraída dos custos, pelos próprios custos. 

A utilização dessas métricas, alinhadas ao plano de marketing, 
fortalece a marca e a prepara para entregar o produto aos clientes em 
potencial de modo sustentável para o negócio. Os planos de marke-
ting podem variar de acordo com o mercado alvo, entretanto, Gabriel 
e Kiso (2020), definem alguns elementos como essenciais. São eles 
as análises de macroambiente, microambiente e as análises internas.

Em linhas gerais, as análises de macroambiente englobam ana-
lisar as variáveis econômicas, políticas, sociais, tecnológicas, entre 
outras. As análises de microambientes direcionam para o estudo do 
mercado alvo, concorrência e público alvo enquanto as análises de 
ambiente interno são inerentes à empresa e aos seus produtos comer-
cializados. Gabriel e Kiso (2020) consideram também a definição dos 
objetivos de marketing, planos de ação, orçamento e cronogramas 
como elementos chave no plano de marketing de uma empresa. 

3. METODOLOGIA

Para este trabalho definiu-se como método de pesquisa o es-
tudo de caso. De acordo com Zainal (2007), os estudos de caso in-
vestigam um fenômeno contemporâneo da vida real por meio de uma 
análise contextual de um número limitado de eventos ou condições e 
seus relacionamentos. 



113S U M Á R I O

Durante o estudo, utilizou-se de uma abordagem qualitativa, 
uma vez que, conforme sugere Godoy (1995), foi adotado um enfoque 
exploratório do processo de inovação de uma pequena empresa brasi-
leira e que pôde ser melhor compreendido dado que fora considerado 
numa perspectiva integrada o contexto em que ocorre esse processo. 

Para este estudo, foi observado o processo de inovação de uma 
empresa no período de março de 2019 a fevereiro de 2020, a fim de se 
estabelecer comparações entre o processo descrito na literatura por Tidd 
e Bessant (2015) e os intrinsecamente realizados pela empresa com o 
objetivo de compreender as etapas adotadas e propor melhorias no pro-
cesso agregando também indicadores mercadológicos e ferramentas 
do plano estratégico de marketing propostas por Gabriel e Kiso (2020).

A captura de informações se deu por meio da observação e 
acompanhamento da rotina dos indivíduos selecionados convenien-
temente. Etikan (2016) define a amostragem por conveniência como 
um tipo não probabilístico de amostragem do qual membros da po-
pulação-alvo atendem a certos critérios práticos, nesse caso, trata-se 
de membros da equipe ou pessoas relacionadas ao processo em 
estudo. As informações coletadas foram comparadas com o referen-
cial teórico proposto por Tidd e Bessant (2015) e, de acordo com as 
divergências identificadas, foi feito a correlação com os indicadores 
mercadológicos e com possíveis ferramentas do plano estratégico 
de marketing propostos por Gabriel e Kiso (2020) que poderiam ter 
contribuído de forma positiva no processo.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A empresa observada neste estudo foi fundada em 2004 na ci-
dade de São Paulo e atua no segmento gráfico brasileiro. Com exper-
tise na produção industrial de tiragens pequenas e unitárias, tem uma 



114S U M Á R I O

forte base tecnológica e se especializou ao longo dos anos em digita-
lizar e otimizar os processos de customização em pequenas tiragens. 
Os serviços abrangem diversos segmentos e são oferecidos exclusi-
vamente de forma digital, por meio de plataformas online e aplicativos. 

No período de março de 2019 a fevereiro de 2020 pode-se ob-
servar o processo de desenvolvimento de um novo produto nessa em-
presa. Nesse período, foi observado desde a concepção da ideia, a 
prototipação do produto e o lançamento dele no mercado.

4.1 PROCESSO DE INOVAÇÃO

A ideia para esse novo produto se sucedeu através da análise 
dos produtos fornecidos por outras empresas, no Brasil e no exterior, 
e foi reforçado dado ao aumento da repercussão e busca por esses 
itens, principalmente através de mídias sociais. De acordo com Tidd e 
Bessant (2015), essa inspiração seria proveniente de observação, na 
qual a ideia nasce como uma réplica estendida do que já existe.

O produto observado foi lançado em meados de 1940 nos Es-
tados Unidos e se utiliza de uma tecnologia complexa e que causou 
grande repercussão no segmento fotográfico naquela época por 
introduzir um novo conceito de fotografia. Esse modelo de fotografia 
tem um custo um pouco mais elevado, visto que você precisa de um 
equipamento específico para tirar a foto, combinado com o insumo 
adequado para utilizar nesse equipamento. No começo desta pes-
quisa, o valor médio estimado para se obter o insumo para uma foto 
nesse modelo era de R$3,80.

 Tendo em vista todas as transformações mercadológicas apre-
sentadas por Gabriel e Kiso (2020), em que se entende que o ambiente 
digital transformou as relações humanas, os consumidores e as formas 
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de consumo, decidiu-se observar nas redes sociais grupos em torno 
desse produto, a fim de atender as necessidades específicas deles ao 
consumi-lo, o que era essencial para eles e qual era o valor que eles 
esperavam daquele produto, corroborando também as discussões 
realizadas por Tidd e Bessant (2015) com relação a necessidade de 
entender o que os consumidores buscam.

Observando as comunidades em torno desse produto nas re-
des sociais, entendeu-se que grande parte do público buscava opções 
mais acessíveis, com o mesmo design. Algumas comunidades inclusi-
ve ensinavam a transformar de forma artesanal, fotos registradas com 
o smartphone e impressas no modelo tradicional, de forma que ficas-
sem parecidas com o produto em questão. Entendeu-se então que a 
maior entrega de valor não consistia de fato na tecnologia por trás do 
produto, mas sim no seu design.

A essa altura, na literatura de Tidd e Bessant (2015), é descrito 
algumas técnicas para seleção das ideias, redução das incertezas e 
definição do que será desenvolvido e como. A empresa observada 
optou por utilizar ferramentas do plano de marketing para compor essa 
etapa do processo. Utilizou-se análises de microambiente, com ob-
servação do mercado e da concorrência, assim como uma análise do 
ambiente interno e do produto proposto.

A análise da concorrência, conforme explicado por Gabriel e 
Kiso (2015), trata de observar e entender, dentre os produtos substitu-
tos, as ameaças e oportunidades diante do produto da empresa em 
estudo. Com essa análise, conforme exposto no Quadro 1, pode-se 
observar outras duas empresas que, naquele momento, ofereciam um 
produto semelhante, e focados em se aproximar no design e não na 
questão tecnológica do produto observado.
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Quadro 1 – Análise preliminar de concorrentes 

Produto Observado Concorrente A Concorrente B

Modelo  
de monetização 

Venda do equipamento  
+ venda dos insumos

Plano de assinatura 
mensal ou semestral. Compra unitária 

Preço médio 
final de 1 
unidade

R$ 3,80
(sem considerar o valor 
do equipamento)

R$ 3,40 R$ 3,60 

Origem das 
Imagens

Capturada pelo 
equipamento

Imagens selecionadas 
aleatoriamente nas 
redes sociais do usuário

Imagens 
enviadas ao site 
pelo usuário 

Diferencial Tecnologia Porta retrato grátis 

Fonte: os autores (2020).

Na análise de ambiente interno, assim como proposto por 
Gabriel e Kiso (2015), observou-se as forças e oportunidades da 
empresa e desse potencial novo produto. A empresa em estu-
do, naquele momento, já tinha a expertise necessária para vender 
esse novo produto por meio das suas lojas online. Dispunha tam-
bém da tecnologia necessária para receber as imagens dos clien-
tes, e proporcionar a experiência de customização do produto. Já 
contava também com toda a estrutura operacional necessária para 
produzir e enviar este novo item. 

A partir dessas análises de microambiente e do ambiente in-
terno, foi possível combiná-las e desenvolver a SWOT (Quadro 2) 
da empresa em estudo para este novo produto, com a finalidade 
de combinar os recursos e capacidades da empresa e prepará-la 
para entrar na competição do mercado. A análise SWOT, de acordo 
com Gürel (2017), é uma ferramenta utilizada para avaliar os pontos 
fortes e fracos do ambiente interno e as oportunidades e ameaças 
presentes no ambiente externo.
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Quadro 2 – SWOT da empresa

FORÇAS

• Tecnologia necessária para venda online 
• Sistema preparado para receber imagens 

dos clientes e possibilitar a customização. 
• Experiência nos processos de produção 

e expedição de pequenas tiragens. 

FRAQUEZAS

• Produto com um custo um 
pouco mais elevado. 

• Diferenças pouco definidas entre 
o público deste novo produto e o 
consumidor dos demais serviços 
já prestados pela empresa.

OPORTUNIDADES

• Permitir imagens provenientes de 
qualquer dispositivo (câmera digital, 
smartphone, redes sociais).

• Modelo de negócio flexível, 
permitindo a compra isolada. 

• Valor previsto mais acessível. 

AMEAÇAS 

• Possibilidade alta de novos 
concorrentes, uma vez que o 
design é fácil de ser replicado. 

Fonte: os autores (2020).

A equipe do projeto considerou uma ideia válida e promissora, 
uma vez que boa parte dos recursos necessários para o desenvolvi-
mento desse novo produto já existiam. 

Pode-se dizer que a estratégia descrita por Day (2007) foi aplica-
da indiretamente no desenvolvimento desse novo produto. A empresa 
verificou uma necessidade proveniente do mercado e a capacidade 
da empresa em satisfazer essa necessidade assim como as vanta-
gens competitivas que esse novo produto proporcionaria ao inseri-lo 
no portfólio e  no modelo de negócios da empresa assim como tam-
bém foi verificada a sinergia do lançamento deste novo produto com a 
direção estratégica da empresa. 

Dado a proposta inicial aprovada, a equipe do projeto desenvol-
veu a descrição detalhada do item e seguiu para fases de testes, algo se-
melhante ao proposto por Tidd e Bessant (2015), com o funil de inovação. 
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Para o desenvolvimento do novo produto, a empresa formou o 
que chamaram internamente de squad, na qual uma pessoa de cada de-
partamento foi designada para desenvolver as atividades do projeto que 
fossem relativas ao seu departamento. Em analogia à literatura de Tidd e 
Bessant (2015), foi adotado uma estrutura com leve gestão de produto, 
na qual o gestor do projeto coordenava o trabalho interdepartamental. 

Pode-se dizer que, em partes, a empresa seguiu a metodologia 
stage-gate proposta por Cooper (2019) combinado com o modelo es-
piral, proposto por Boehm (1988) uma vez que, durante as etapas de 
busca e ideação, seguiu-se um modelo mais linear de inovação, cuja 
proposta passou por validações (gates) antes de ser desenvolvida e 
disponibilizada ao mercado. Contudo, a empresa seguiu na proposta 
de desenvolver o mínimo produto viável de forma que, após o lança-
mento, várias mudanças no produto foram aplicadas a fim de atender 
melhor às expectativas dos clientes. 

O lançamento do produto foi feito em pequena escala e, de acor-
do com os feedbacks recebidos dos consumidores, ajustes no produto 
e no processo foram sendo realizados, semelhante ao proposto por 
Boehm (1988) e seguindo as ideias de rápido crescimento propostas 
por Ellis e Brown (2018). A cada ciclo eram avaliados os feedbacks 
dos clientes e geradas algumas hipóteses de melhoria do produto. As 
alternativas eram avaliadas e se definia o que seria executado. Após 
a implementação das mudanças, fazia-se uma nova coleta de dados 
que seriam analisados para entrada no novo ciclo de melhorias.

4.2 DESAFIOS ENCONTRADOS NO PROCESSO 
DE INOVAÇÃO OBSERVADO 

De modo geral, pode-se dizer que o processo de desenvolvimento 
do produto foi concluído e bem sucedido. Um novo produto foi acrescido 
ao portfólio da empresa e hoje está disponível para comercialização. 
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Contudo, durante o processo, pode-se observar uma discre-
pância entre os prazos estipulados no projeto e o prazo em que as 
tarefas foram executadas. Alguns fatores influenciaram nessa diver-
gência, como a mudança de alguns membros da equipe do proje-
to, por exemplo. As ferramentas de gestão de riscos poderiam ter 
mitigado os efeitos negativos desencadeados por essas mudanças. 
Além disso, a identificação e o gerenciamento do caminho crítico do 
projeto poderiam ter contribuído para uma melhor gestão, e, assim, 
evitar que imprevistos onerassem o prazo de entrega. 

Outro fator observado foi negligência em alguns aspectos 
durante o desenvolvimento do produto, estratégia de lançamento e 
comercialização. Tendo em vista que o produto será comercializado 
exclusivamente pela internet no Brasil, a empresa deve seguir as exi-
gências impostas pelo Código de Defesa do Consumidor e do Marco 
Civil da Internet. Apesar dessa negligência não ter acarretado riscos ao 
consumidor, foi observado que, a primeiro momento, alguns aspectos 
foram negligenciados, como, por exemplo, a forma de apresentação 
das informações na página do produto. A correção deste item, apesar 
de simples, impactou o prazo de entrega do projeto. 

Do mesmo modo, o uso exacerbado do benchmark para o de-
senvolvimento do produto gerou um desconforto para os concorrentes, 
de forma que alguns alegam inclusive que se sentiram plagiados. Essa 
situação forçou a suspensão imediata da venda deste novo produto 
em uma determinada configuração. Situações como essas poderiam 
ter sido evitadas com um processo mais rigoroso de aprovação dos 
itens nos estágios de desenvolvimento. 

Outro aspecto observado no decorrer do lançamento do produ-
to foi a mudança de público alvo. As primeiras comunicações foram 
veiculadas para pessoas com o perfil similar aos de compradores 
de outros produtos comercializados pela empresa e os indicadores 
apontavam uma performance ruim de retorno sobre o investimento. 
Análises posteriores indicaram que o público consumidor desse novo 
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produto era relativamente diferente dos consumidores dos demais 
itens comercializados até então pela empresa.

Uma melhor definição da persona nos estágios iniciais do pro-
jeto poderia ter influenciado em alguns fatores no desenvolvimento do 
produto e da estratégia de lançamento. Como, por exemplo, no desen-
volvimento da interface e das peças publicitárias. 

Por fim, pode-se notar que a empresa em estudo não tem a cul-
tura de revisar as lições aprendidas ou manter documentadas as desco-
bertas realizadas durante o desenvolvimento dos projetos. Desta forma, 
o conhecimento fica restrito ao estudo tácito dos integrantes do projeto. 
A sugestão seria criar uma forma de documentar o que foi aprendido 
durante o projeto e compartilhar com os demais membros da empresa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral, pode-se concluir que o lançamento do produ-
to analisado foi um sucesso, pois encontra-se atualmente disponível 
para aquisição em todo o território brasileiro e apresenta indicadores 
positivos quanto às vendas e o retorno sobre o investimento.

Dentre os principais resultados alcançados podemos destacar 
que comprovamos que o processo de inovação descrito na literatura 
precisou ser adaptado para se adequar a empresas menores que lidam 
com recursos reduzidos. Que os indicadores mercadológicos e ferra-
mentas do plano de marketing contribuíram positivamente no processo 
de inovação, criando atalhos assertivos para o desenvolvimento de um 
produto que gere desejo e atenda às necessidades dos consumidores. 

Da mesma forma, o objetivo deste trabalho foi atingido quanto 
ao acompanhar e analisar o processo de concepção, desenvolvimen-
to e lançamento de um produto em uma empresa brasileira a fim de 
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propor melhorias no respectivo processo de inovação e de desenvol-
vimento de produtos, baseado na literatura e sob a ótica mercadoló-
gica e indicadores de marketing.

A partir das análises realizadas, pode-se propor algumas melhorias 
no processo de desenvolvimento de novos produtos da empresa analisa-
da e assim espera-se obter melhores resultados nos próximos projetos.

A escolha de realizar o estudo de caso em uma pequena em-
presa se deu para estudar o processo de inovação aplicado na práti-
ca nas empresas brasileiras, com as restrições de recursos, tempo e 
orçamento mais próximos à realidade encontradas no Brasil. Dessa 
forma, o trabalho contribui para as demais startups, pequenas e mé-
dias empresas como relato de experiência e modelo para que possam 
prontamente contornar os problemas encontrados nesse estudo. No 
aspecto acadêmico, esse trabalho contribui na perspectiva de questio-
nar e validar na prática, como as metodologias propostas na literatura 
foram adaptadas e desdobradas para atender as necessidades das 
empresas e de acordo com a realidade brasileira. 

Dado o prazo para o desenvolvimento da pesquisa, realizamos 
as análises baseadas apenas em um processo de inovação e limitou-
-se a análise de uma empresa em seu processo de inovação para o 
lançamento de um novo produto. Como trabalhos futuros, seria interes-
sante considerar outros processos de gestão de inovação assim como 
as metodologias ágeis no âmbito de gestão de projetos e empresas de 
outros segmentos e processos de inovação distintos.
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RESUMO:
Este capítulo apresenta a fase de captura de valores do processo de inovação, 
que, além desta, possui também as fases de busca, seleção e implementação. 
O capítulo tem como intuito entender a fase de captura de valores do modelo de 
inovação e suas características, e, aliado à proposta de um modelo de auditoria 
de software embarcado, registrar quais recomendações do modelo de auditoria 
podem ser aplicadas para esta fase. A metodologia empregada é a realização 
de uma pesquisa qualitativa de campo, na qual as perguntas propostas fo-
ram discursivas, de maneira a dar a liberdade de cada entrevistado fornecer as 
informações que julgassem necessárias. Os resultados foram analisados do 
ponto de vista do modelo de inovação fornecido por (TIDD e BESSANT, 2015), 
permitindo verificar que dentro da empresa entrevistada não há um concesso 
sobre como a empresa atua na área de inovação, porém foi possível avaliar 
a escala das iniciativas presentes, quais os tipos de inovação são focados e 
em que ordem, contudo, ficou claro que não há um processo de captura de 
valores claramente estabelecido. Por fim, a discussão presente neste capítulo 
visa estabelecer uma relação entre a fase de captura de valores e um modelo 
de auditoria mais flexível, para, então, fornecer recomendações para a fase de 
captura de valores com base no processo de auditoria. Concluindo que é pos-
sível realizar uma adaptação de um processo de auditoria proposto, auxiliando 
diversos tipos de empresas a capturar o valor da inovação por eles gerados.

PALAVRA-CHAVE: Modelo de Auditoria; Captura de Valores; Inovação.
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ABSTRACT:
This chapter presents the phase of learning in the innovation process, which 
also has search, selection, and implementation phases. The chapter aims to 
understand the phase of learning of the innovation model and its characteris-
tics, and combined with the proposal for an embedded software audit model, 
record which recommendations of the audit model can be applied for this pha-
se. The methodology used is to carry out qualitative field research, where the 
proposed questions were discursive to give each interviewee the freedom to 
provide information they deemed necessary. The results were analyzed from the 
point of view of the innovation model provided by (TIDD and BESSANT, 2015), 
allowing us to verify that there is no concession on how the company operates 
in the area within the company interviewed of innovation. However, it was pos-
sible to evaluate the scale of the current initiatives, what types of innovation are 
focused on, and what order. However, it was clear that there is no clearly esta-
blished process for learning. Finally, this chapter aims to establish a relationship 
between the phase of learning and a more flexible audit model to provide then 
recommendations for the phase of learning based on the audit process. In con-
clusion, it is possible to tailor a proposed audit process, helping different types 
of companies to capture the value of the innovation they generate.

KEYWORDS: Audit Model; Learning; Innovation.
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1. INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico e a constante preocupação em garantir 
a segurança das pessoas, obriga a indústria aeronáutica a cada 
vez mais utilizar softwares complexos e críticos para diferentes sis-
temas embarcados em suas aeronaves. Para cumprir os requisitos 
de aeronavegabilidade e o nível de segurança do sistema, foram 
concebidos regulamentos e normas que orientam esse desenvolvi-
mento em seus diversos níveis de complexidade. Entre as normas 
estabelecidas está a RTCA DO-178C (SC-205, 2011) – Software 
Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification e 
seus suplementos (SLAVOV, MARTINS e MARQUES, 2020). 

Aliado a isso, há a necessidade de realizar auditorias nos soft-
wares complexos e críticos desenvolvidos, para garantir que estes 
cumpram com os requisitos que foram estabelecidos e que as aero-
naves em que foram embarcados possam ser certificadas (ELLIOTT, 
DAWSON e EDWARDS, 2006). Para isso, um novo modelo de pro-
cesso de auditoria foi proposto, visando flexibilizar o processo de 
auditoria de forma a ser adaptado e aplicado a qualquer tipo de de-
senvolvimento de software crítico.

Além do avanço tecnológico na indústria aeronáutica, o tema 
inovação vem amplamente sendo discutido ao longo dos últimos anos, 
e em diferentes áreas, até mesmo em empresas. Mas, o que é ino-
vação? De acordo com (TIDD e BESSANT, 2015), o termo deriva do 
latim – innovare, que significa fazer algo novo. Na visão dos autores, 
a inovação é o processo de transformar as oportunidades em novas 
ideias que tenham amplo uso prático.

Um modelo do processo de inovação pode ser dividido em 4 eta-
pas: busca, seleção, implementação e captura de valor. Este modelo 
pode ser utilizado por uma empresa como uma forma de gerenciar o 
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seu processo de inovação, sendo utilizado como base para se guiar no 
estabelecimento desse modelo. Ainda que seja possível identificar uma 
correlação entre um modelo de auditoria e todas as fases do modelo 
de inovação, para este capítulo iremos focar em realizar um paralelo da 
fase de captura de valores do modelo de processo de inovação com o 
processo de realizar uma auditoria de software (TIDD e BESSANT, 2015).

Um processo de auditoria de software possui, como um dos 
indicativos de captura de valores, a redução do número de não confor-
midades, visando a redução de retrabalho, com aumento na qualidade 
do produto ofertado. Este processo de auditoria permite que os bene-
fícios sejam perceptíveis aos stakeholders (clientes, empresas, acio-
nistas). Um exemplo disso, é que uma das ferramentas utilizadas por 
autoridades certificadoras para avaliar um software e aprová-lo para 
ser embarcado é a execução de auditorias (FULTON, 2005), e conse-
quente, resolução das não conformidades encontradas. 

Este capítulo tem como objetivo analisar a fase de captura de 
valores do modelo de inovação e suas características, e, aliado a pro-
posta de um modelo de auditoria de software embarcado, registrar 
quais são as recomendações do modelo de auditoria que podem ser 
aplicadas para esta fase. Além disso, ao entender quais são os valo-
res capturados, é possível aumentar a chance de atingir os objetivos 
de custo e prazo no desenvolvimento do produto, além de apresentar 
um processo mais robusto de avaliação do investimento, promoven-
do a redução do retrabalho.

Justifica-se a relevância desse capítulo, pois ao realizar as 
pesquisas na literatura para propor um modelo de auditoria de soft-
ware, foi possível notar que os artigos relacionados a essa temáti-
ca, como os escritos por Elliott, Dawson e Edwards (2006), Tuohey 
(2002), Rushby (2011), Fulton (2005) ente outros, não apresentam 
associações e discussões sobre a temática de inovação e suas im-
plicações, configurando-se uma lacuna para a presente pesquisa. 
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Nesse contexto, o problema percebido na literatura é o pouco de-
senvolvimento de trabalhos sobre os benefícios de se utilizar um 
processo de auditoria para avaliar o desenvolvimento de um produ-
to e o seu valor agregado na inovação.

A seção 2 descreverá a fundamentação teórica desse artigo no 
que diz respeito à gestão da inovação e processos de auditoria. Já na 
seção 3, apresentará a metodologia empregada. A seção 4 fornecerá 
os resultados obtidos, seguidos pelas discussões acerca das reco-
mendações para a captura de valores das inovações desenvolvidas, e, 
por fim, a seção 5 apresentará as principais conclusões.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 DEFINIÇÕES

A seguintes definições são apresentadas para permitir um en-
tendimento mais claro dos termos utilizados neste artigo.

•  Captura de valor: é o processo de identificação do valor gerado 
pela inovação, tanto em termos de adoção sustentável e difu-
são quanto em relação ao aprendizado com a progressão ao 
longo do ciclo, permitindo que a empresa construa sua base de 
conhecimento e melhore as formas como o processo é gerido 
(TIDD e BESSANT, 2015).

•  Desenvolvimento de software embarcado: é o processo com-
pleto de criação de um software embarcado e normalmente di-
vidido em cinco processos: requisitos, design, implementação, 
verificação e validação (MARQUES e CUNHA, 2018), ao final 
entrega um produto que será instalado em uma aeronave ou 
qualquer outro sistema crítico.
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•  Desenvolvimento do avião: é o processo de desenvolver uma 
aeronave seguindo um ciclo de vida que abrange as seguintes 
fases: pesquisa, desenvolvimento, produção e suporte à opera-
ção/produção, enquanto em paralelo possui as seguintes sub-
fases: básico, conceito e produto (ALTFELD, 2010).

•  Modelo de auditoria: é um exame independente dos processos 
do ciclo de vida do software e suas saídas para confirmar os 
atributos necessários (SC-205, 2011).

• Modelo de inovação: é o processo de transformar ideias em reali-
dade e lhes capturar o valor. Há quatro fases principais: busca, se-
leção, implementação e captura de valor (TIDD e BESSANT, 2015).

2.2 CAPTURA DE VALORES DO MODELO 
E GESTÃO DA INOVAÇÃO

Como referências para este capítulo foi utilizado o livro Gestão da 
Inovação de Joe Tidd e John Bessant (2015), que traz conceitos didáti-
cos do modelo de inovação com informações a respeito de cada uma 
das fases, bem como o livro de Commercial Aircraft Projects (ALTFELD, 
2010) que possui os conceitos de desenvolvimento de projetos de aero-
naves comerciais. Além disso, a norma RTCA DO-178C foi utilizada para 
corroborar os conceitos aeronáuticos utilizados neste capítulo.

Ao analisar o material disponível na literatura sobre a captura de 
valor e sua relação com a auditoria de software, foram identificados ar-
tigos sobre o custo da qualidade de software e retorno de investimento 
das atividades de qualidade de software. O primeiro artigo é claro em 
dizer que o custo da qualidade é importante, pois cada dólar e hora 
de trabalho não gasta com retrabalho pode ser utilizado para fazer 
produtos melhores e mais rapidamente ou para melhorar produtos e 
processos já existentes (SLAUGHTER, HARTER e KRISHNAN, 1998).
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Ainda de acordo com Slaughter, Harter e Krishnan (1998), por 
trás do retorno da qualidade de software, os gastos com esta atividade 
devem ser justificados financeiramente. Já a proposta de Li e Shu et al. 
(2010) aprimora o retorno de investimento das atividades de QA (Quality 
Assurance) por meio de uma avaliação empírica dos padrões de distri-
buição de esforços das atividades de garantia de qualidade, desenvol-
ve entendimento à eficácia de diferentes tipos de atividades de garantia 
de qualidade durante o ciclo de vida do software, e fornece diretrizes 
e implicações do processo para os gerentes de qualidade no planeja-
mento e no equilíbrio da distribuição de esforços, para maximizar o ROI 
(Return of Investment) das atividades de controle de qualidade.

Ambos os estudos fornecem uma base para as análises que 
serão feitas futuramente neste capítulo, pois trazem os conceitos ne-
cessários para entender o custo da qualidade e, como justificá-los de 
forma adequada, além de indicar como melhorar o retorno dos investi-
mentos nas atividades de garantia da qualidade.

2.3 MODELO DE AUDITORIA DE SOFTWARE

Na indústria da aviação, a RTCA DO-178C (SC-205, 2011) usa o 
termo Software Quality Assurance (SQA) para designar um processo e 
suas atividades relacionadas a garantir que os dados do ciclo de vida 
do software foram produzidos com base no processo definido e em 
conformidade com os padrões relacionados e regulamentos aplicá-
veis, bem como se o sistema de gerenciamento de configuração está 
corretamente estabelecido e seguido

Além disso, a equipe SQA também pode identificar melhorias 
no processo de software definido, planos e padrões, uma vez que os 
problemas no desenvolvimento de software crítico são identificados e, 
às vezes, esses problemas são justificados como desvios necessários. 
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No entanto, essas informações só podem ser reconhecidas se a equipe 
SQA tiver um processo estabelecido, que inclui um processo de audito-
ria de desenvolvimento de software.

De acordo com Elliott, Dawson e Edwards (2006), as empresas 
geralmente estabelecem um departamento de auditoria interna e uma 
empresa para cumprir com suas normas aplicáveis. Algumas empre-
sas que buscam ou desejam permanecer certificadas, por exemplo, 
pela ISO 9001:2000 (ISO/TC, 2000), são obrigadas a realizar auditorias 
internas em intervalos planejados para determinar se o sistema de ges-
tão e sua implementação relacionada estão em conformidade com a 
norma e são eficazes. 

Uma situação semelhante ocorre no mundo aeronáutico; en-
tretanto, a intenção não é certificar a empresa em um padrão, mas 
certificar uma aeronave com um software crítico embarcado que deve 
atender, de acordo com sua criticidade, a diversos objetivos das nor-
mas. Por meio da realização de auditorias internas e até externas (ou 
seja, fornecedor), é possível identificar os desvios do processo e a não 
conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis e questões 
técnicas no produto em desenvolvimento (FULTON, 2005).

2.4 AUDITORIA DE INOVAÇÃO

Em seu artigo Björkdahl e Holmén (2015) afirma que uma au-
ditoria de inovação pode ser realizada por diferentes formas, tais 
como, indicadores de performance, entrevistas ou questionários. No 
entanto, de acordo com sua pesquisa, as auditorias de inovação são 
baseadas em scorecards e testes de autoavaliação, e dimensões que 
se mostram relevantes para a inovação. Essas características pos-
suem certa semelhança com uma auditoria de software, porém não 
são consideradas a base para esse tipo de auditoria.
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Além disso, Björkdahl e Holmén (2015) criaram uma tabela em 
que cita diferentes autores e seus artigos como Burgelman, Kosnik 
e Van Den Poel (1988), Chiesa, Coughlan e And Voss (1996), Tang 
(1998), Radnor e Noke (2002), Cormican e O’Sullivan (2004), Tidd, 
Bessant e Pavitt (2005), e Moultrie, Clarkson e Probert (2007) para 
ilustrar as auditorias de inovações e suas características discutidas 
por cada um dos diferentes artigos. No entanto, o que se pode ob-
servar, é que a literatura não trata com clareza a auditoria de inovação 
realizada por meio de uma auditoria de software, ou, até mesmo, a 
gestão da inovação para auditorias de software.

2.5 GESTÃO DA INOVAÇÃO – CAPTURA DE VALORES

De acordo com Tidd e Bessant (2015), no processo de inovação 
a fase de captura de valores é justamente a última fase, pois é nesta 
fase em que é possível identificar as vantagens obtidas com a inova-
ção. A auditoria da inovação no que diz respeito a competências e grau 
de maturidade, é uma das maneiras estruturadas de refletir sobre o 
processo de inovação e sobre como ele é administrado. O uso do que 
se sabe sobre as inovações que tiveram sucesso ou não, permite ela-
borar uma lista de perguntas a serem feitas para a organização, sendo 
possível avaliar seu desempenho (com base em um modelo de boas 
práticas) e identificar pontos que precisam de melhorias. 

O modelo de estrutura para a mensuração da inovação proposto 
por Tidd e Bessant (2015) possui três etapas, conforme apresenta-se na 
Figura 1 os recursos do processo de inovação e sua relevância, pois, se 
não investir recursos, a chance de pôr em prática um processo sistemáti-
co de geração de ideias é muito baixo. O processo de inovação em si, e, 
por fim, os resultados, também chamados de desempenho da inovação, 
que aceita uma variedade de diferentes ferramentas e indicadores.
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Figura 1 – Um modelo de estrutura para a mensuração da inovação

Fonte: Tidd e Bessant (2015).

Além disso, muitas medidas mais específicas podem ser úteis 
na avaliação do processo de inovação, tais como: número de novas 
ideias, atrasos nos prazos de projetos, estouro de orçamento e até 
índices de fracasso no processo de desenvolvimento ou de entrada 
no mercado. Outra forma de avaliar o processo de inovação é olhar 
para o processo propriamente dito e como ele foi organizado e admi-
nistrado (TIDD e BESSANT, 2015).

3. METODOLOGIA

A metodologia empregada neste capítulo foi a realização de 
uma pesquisa qualitativa de campo, seguindo as recomendações for-
necidas por Mills e Birks (2014), com colaboradores de uma empresa 
que possui iniciativas relacionadas ao processo de inovação e que 
busque desenvolver processos, produtos, serviços ou modelos de ne-
gócio relacionados a este tema em algum nível da empresa, ou seja, 
por meio de um departamento dedicado a este tema ou um processo 
de inovação que se aplique a empresa como um todo. 
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A pesquisa tem como objetivo identificar como é a captura de 
valores da inovação em empresas que tenha iniciativas ligadas à essa 
temática. Para isso, perguntas foram elaboradas para obter respostas 
de forma direta e objetiva para entender a fase descrita nesse capítulo. 

Figura 2 – Etapas adotadas para a pesquisa 

Fonte: Adaptado de Kitchenham e Charters (2007) e Gorschek e Martins (2016).

Para este capítulo, a pesquisa definida foi conduzida com base 
em seis etapas definidas com base na recomendação de Kitche-
nham e Charters (2007) e Gorschek e Martins (2016). Apresenta-se 
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na Figura 2 essas etapas e como elas foram classificadas, a descri-
ção de cada etapa será dada nas próximas seções.

3.1 PLANEJAMENTO DAS ENTREVISTAS

Para a condução da pesquisa de forma mais direta e objetiva, 
foi definido que o formulário (Etapa 1 da Figura 2) a ser enviado, que 
deveria apresentar uma seção de contextualização do que é gestão da 
inovação e alguns de seus conceitos mais básicos, para permitir que 
o entrevistado tivesse uma visão mais clara de quais eram os significa-
dos e definições dos termos utilizados pelos pesquisadores.

Essa contextualização definia as quatro etapas do modelo simpli-
ficado do processo de inovação: busca, seleção, implementação e cap-
tura de valor, além de uma breve descrição do que era esperado para 
cada uma dessas etapas, conforme a Figura 3. Além disso, foi fornecida 
a definição dos tipos de inovação e do grau da inovação, sendo que to-
das essas informações foram extraídas do livro de Tidd e Bessant (2015).

Figura 3 – Modelo simplificado do processo de inovação 

Fonte: Tidd e Bessant (2015).
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3.2 SELEÇÃO DOS ENTREVISTADOS

Uma vez definido o formulário para a condução da entrevista, 
foi necessário definir quais seriam os entrevistados (Etapa 2 da Figura 
2) que deveriam ter algum tipo de envolvimento com as iniciativas de 
inovação da empresa, seja por meio da sua área de atuação dentro de 
uma empresa, ou seja, áreas que tivessem algum tipo de inovação em 
seus processos e/ou produtos. Os entrevistados foram selecionados 
de diferentes áreas de atuação dentro de uma empresa aeroespacial, 
sendo que seus cargos eram de consultores técnicos de diferentes 
projetos, para poder avaliar a disseminação do processo de inovação 
dentro da empresa, caso exista um definido.

3.3 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA

Após definidos os entrevistados, uma reunião inicial e individual 
(Etapa 3 da Figura 2) ocorreu para apresentar o intuito e motivação 
da pesquisa que seria realizada, além de alinhar as expectativas dos 
entrevistadores e entrevistados. Ao final da reunião, o formulário da 
pesquisa foi enviado por e-mail para que pudesse ser respondido.

3.4 EXECUÇÃO DA PESQUISA

Um total de onze perguntas foram enviadas (Etapa 4 da Fi-
gura 2), sendo que todas elas eram discursivas, para dar abertura 
aos entrevistados de responderem no nível de detalhes que julgasse 
adequado, uma vez que algumas perguntas se referiam a processos 
e estratégias da empresa em que eles trabalham. Um prazo foi es-
tabelecido para a obtenção das respostas, e também foi explicado 
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que, caso uma resposta demandasse detalhes que os entrevistados 
considerassem confidencias, elas poderiam não ser respondidas.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS

Uma vez que os dados foram recebidos, conforme a Etapa 5 da 
Figura 2, uma análise foi conduzida para entender como as empresas 
estão lidando com a inovação, se possuem algum processo definido, 
e, neste caso, como a pesquisa estava focada na fase de captura de 
valores, entender como essa fase é vista pela empresa e, se possível, 
como é mensurado o valor gerado por uma inovação.

Após a avaliação dos dados, uma comparação com um pro-
cesso de auditoria de software crítico foi realizada, para entender quais 
os pontos fortes desse processo podem ser aplicados no modelo de 
processo de inovação e identificar quais as recomendações poderiam 
ser sugeridas para este processo.

3.6 AUDITORIA DE SOFTWARE – CONTEXTUALIZAÇÃO

A certificação de uma aeronave depende não apenas dos seus 
processos produtivos, mas dentre outros itens, da aceitação dos soft-
wares críticos que foram desenvolvidos em cumprimento com as nor-
mas estabelecidas. Para tanto, se faz necessário realizar auditorias nos 
fornecedores que desenvolvem esses softwares, para garantir que o 
objetivo final será atendido. Ao longo do desenvolvimento da aeronave 
e do software crítico a ser embarcado, é necessário realizar um acom-
panhamento junto ao fornecedor do software e criar marcos de audito-
rias, para poder avaliar o que está sendo desenvolvido, e assim poder 
mitigar eventuais erros antecipadamente. 
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Uma das formas de mitigar essa questão é conduzir auditorias 
em cada uma das quatro principais fases do ciclo de desenvolvimento 
do software embarcado: planejamento, desenvolvimento, verificação e 
encerramento. Essas fases de auditoria, utilizam como referência o Job 
Aid que é um documento padrão que possui uma série de tabelas com 
questões, que define os quatro estágios de envolvimento das autorida-
des certificadoras em auditorias (FULTON, 2005).

Tanto a fase de planejamento quanto a de encerramento não 
precisam ser conduzidas no fornecedor, basta que ele encaminhe a 
documentação necessária para a avaliação do auditor, e a auditoria 
pode ser realizada à distância, apenas informando o fornecedor do 
resultado da auditoria e eventualmente solicitando esclarecimentos. 

As fases de desenvolvimento e verificação demandam que uma 
visita seja feita ao fornecedor, marcando um evento de auditoria com 
uma agenda pré-estabelecida, permitindo assim que os artefatos pos-
sam ser avaliados quanto ao seu cumprimento com os objetivos das 
normas estabelecidas. Após a realização da auditoria, um acompanha-
mento se faz necessário, para garantir que os problemas identificados 
foram de fato corrigidos pelo fornecedor do software. 

Para que se tenha o máximo aproveitamento de uma auditoria 
com o mínimo de custo, se faz necessário planejá-la de forma ade-
quada, pois, assim, os imprevistos podem ser mitigados e a atividade 
otimizada da melhor maneira possível. Cada vez que é identificado 
um atraso na execução do cronograma por parte do fornecedor, um 
custo adicional acaba sendo gerado, pois, muitas vezes, devido ao 
tempo do programa, é necessário realizar em duas auditorias, o que 
inicialmente poderia ser feita em apenas uma, gerando um custo adi-
cional com visitas ao fornecedor.

Dessa forma, propor um modelo de auditoria que seja flexível 
e adaptável a qualquer modelo de desenvolvimento, auxilia no valor 
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agregado que cada auditoria possui, reduzindo o retrabalho e as não 
conformidades identificadas.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para responder ao questionário, foram convidados três cola-
boradores de uma empresa aeroespacial que atuam em duas frentes 
da empresa, no entanto, com visões diferentes devido à função que 
desempenham dentro da empresa. A Tabela 1 apresenta um breve 
descritivo do perfil deles.

Tabela 1 – Perfil dos respondentes

Idade Anos de empresa Função

Entrevistado 1 45+ anos 15+ anos Engenheiro de desenvolvimento de produto

Entrevistado 2 45+ anos 15+ anos Analista de desenvolvimento

Entrevistado 3 45+ anos 15+anos Supervisor de software

Fonte: Os autores (2020).

Para responder aos questionários, inicialmente os autores desse 
capítulo conversaram com os entrevistados, para apresentar o intuito 
da pesquisa e fazer uma breve introdução dos conceitos de inovação, 
para que houvesse um alinhamento dos conceitos apresentados nes-
se capítulo com os aplicados pela empresa. Após isso, os questioná-
rios foram enviados por e-mail para os entrevistados, e foi estabelecido 
um prazo de duas semanas para a obtenção das respostas.

Os questionários foram respondidos em texto livre e com base no 
alinhamento de termos fornecidos, uma vez que todas as perguntas for-
necidas eram discursivas. Essa escolha foi feita, justamente para dar a 
liberdade de cada entrevistado justificar a sua resposta com base no seu 
conhecimento profissional e da área em que atua dentro da empresa.
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É importante salientar que o Entrevistado 3 não forneceu as res-
postas de seu questionário para essa pesquisa, e, portanto, as res-
postas apresentadas a seguir contemplam apenas os dois primeiros 
entrevistados, mas que exercem função de consultores de projetos 
devido a sua vasta experiência com os projetos desenvolvidos dentro 
da empresa, o que torna possível fazer as análises desse capítulo.

Foi possível verificar que, das onze questões enviadas (vide 
Apêndice A), 64% das respostas obtidas (questões 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10) 
traziam visões distintas sobre a forma com a empresa atua na área de 
inovação e quais as suas ações focadas na fase de captura de valo-
res. As questões (3, 4, 7, 11 do Apêndice A) que estão relacionadas 
aos 36% das respostas fornecidas consideradas como similares, estão 
ligadas a: entender se a empresa possui algum tipo de iniciativa para 
a inovação, seja essa iniciativa em qualquer escala (a nível de departa-
mento ou abrange a empresa inteira), e se possui algum processo de 
captura de valor. A Figura 4 apresenta graficamente o resultado obtido.

Figura 4 – Análise de respostas similares versus respostas distintas

Fonte: Os autores (2020).
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De acordo com as respostas obtidas, verifica-se que as ini-
ciativas de inovação estão mais ligadas a departamentos especí-
ficos da empresa, sendo que apenas uma das iniciativas citadas 
poderia ter potencial para ser aplicada a empresa como um todo, 
porém isso ainda não ocorreu.

Em geral, o foco da empresa visa a inovação de produto, se-
guido pela inovação de processos e, por fim, a inovação de posição, 
sendo que dentre as respostas dos entrevistados, a captura de valor 
de uma inovação não parece ser um processo amplamente divulgado 
dentro da empresa, ou mesmo se ele é claramente definido. Nenhum 
dos entrevistados citou o grau de inovação (incremental, radical e/ou 
descontínua), o que não permite realizar uma análise nos resultados 
obtidos com as entrevistas conduzidas.

4.1 DISCUSSÕES

Ao obter um percentual de 64% das perguntas com respostas 
distintas, é possível verificar que, apesar de inovação ser um assunto 
de preocupação das indústrias, ele ainda não está totalmente disse-
minado dentro das empresas, uma vez que não há um processo cla-
ramente definido. O que é possível verificar, com base nos resultados 
obtidos, é que uma vez que inovação, seja de qual tipo for, não é um 
processo fácil e simples de ser estabelecido, as empresas optam por 
criar departamentos responsáveis por criar produtos e processos ino-
vadores, uma vez que dessa maneira é possível fazer investimentos 
em um ambiente mais controlado.

Para cada processo estabelecido é evidenciada a sua maturidade, 
então as empresas passam a expandir o processo de inovação por meio 
de programas e projetos que engajem um número maior de colabora-
dores, e, assim, obter novas ideias de inovação com potencial de serem 
implementadas, caso estejam alinhadas com as estratégias da empresa.
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Outra questão evidente é que, em geral, uma proposta de ino-
vação só é implementada quando está alinhada com a visão estraté-
gica da empresa, visão essa que pode ser de médio ou longo prazo, 
e sua análise de custo x benefício, alinhado ao que foi discutindo an-
teriormente por Slaughter, Harter e Krishnan (1998). Para tanto, esses 
tipos de inovação parecem que podem classificados como sendo 
radicais, pois demandam mais tempo e esforço para serem esta-
belecidos, bem como possuem um processo mais complexo para 
serem avaliadas e aceitas para implementação, conforme definição 
fornecida por Tidd e Bessant (2015). 

Para as inovações de curto prazo, em geral é aplicado progra-
mas que permitem os funcionários cadastrar e implementar propostas 
de melhorias em processos e produtos, caracterizando as inovações 
incrementais. Dessa forma, o conceito de “fazer o que sabemos, mas 
melhor” (TIDD e BESSANT, 2015), pode ser aplicado por aqueles que 
possuem um conhecimento mais amplo da execução do processo ou 
da utilização do produto.

Com base nos dados obtidos na pesquisa realizada, podemos 
verificar que as empresas ainda estão mais focadas, e já possuem 
algum tipo de processo definido, nos estágios de seleção, busca e 
implementação, nos quais, de fato, a inovação ocorre e é possível 
lançar mão de seus benefícios. 

No entanto, não é claro se há um processo de captura de valo-
res claramente definidos, ou mesmo, se de alguma forma, essa ques-
tão é avaliada, além de saber se a relação custo x benefício de fato 
foi vantajosa para a empresa. Para isso, um processo similar ao de 
auditoria de software, associado aos conceitos apresentados por Björ-
kdahl e Holmén (2015), poderia ser utilizado para realizar a avaliação 
para verificar se o objetivo da inovação foi atingido, quais foram os 
benefícios obtidos, quais foram os pontos de melhorias observados, 
bem como quais foram os pontos de sucesso no processo utilizado.
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Uma metodologia de auditoria pode ser estabelecida de forma a 
ser flexível e adaptável a qualquer processo a ser auditado, permitindo, 
dessa maneira, que seus auditores reutilizem essa metodologia, quase 
que independentemente do produto final da inovação prevista, uma 
vez que ele vai se basear no processo utilizado para aquela inovação 
do que no tipo de inovação desenvolvida.

Realizando um paralelo com o processo de auditoria de softwa-
re safety-crítico embarcado, podemos avaliar que os modelos tradicio-
nais de auditorias podem trazer consigo alguns clássicos problemas, 
tais como: atraso no cronograma e consequente replanejamento da 
auditoria, a necessidade de replanejar o escopo da auditoria devido ao 
cronograma do programa em desenvolvimento e executar mais audi-
torias do que o previsto inicialmente devido à readequação do escopo 
disponível apresentado pelo fornecedor.

Todas as considerações acima acabam gerando custos adicio-
nais não previstos e, consequentemente, reduzem o valor agregado 
do produto final, o que faz com que o retorno do investimento nas 
atividades de garantia da qualidade sejam baixos, indo contra o que 
se divulga como necessário dentro de uma organização.

Para isso, a proposta de um modelo de auditoria que seja mais 
flexível quanto ao escopo do que está sendo auditado se faz neces-
sária, pois, dessa forma, é possível reduzir o número de auditorias a 
serem executadas, bem como auxiliar o auditor quanto ao escopo a ser 
avaliado e auxiliar no registro dos resultados dessa auditoria.

Dessa forma, uma metodologia de auditoria que permita uma 
flexibilidade no escopo traz consigo as vantagens de auditar o desen-
volvimento do produto no momento planejado, mesmo que haja atra-
sos no cronograma e mudanças de escopo. Ao realizar um paralelo de 
quais aspectos de uma auditoria de software embarcado podem ser 
utilizados como recomendações para realizar uma auditoria em um 
processo de inovação, seriam elas:
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•  Definir o escopo da auditoria com base no projeto, produto e/ou 
processo em avaliação;

•  Ter claro e definido o que era o esperado e o que foi feito, para 
assim adequar as perguntas da auditoria;

•  Definir previamente quais são as perguntas que devem ser ava-
liadas durante a auditoria;

•  Registrar todas os problemas encontrados e realizar o acompa-
nhamento até que sejam solucionados;

•  Registrar todos os pontos fortes e pontos fracos identificados 
durante a auditoria.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho se propôs a analisar a fase de captura de valores 
do modelo de inovação e suas características, e como uma proposta 
de modelo de auditoria de software poderia ser utilizado para realizar a 
avaliação da captura de valores. Para isso, uma pesquisa foi realizada 
para verificar como as empresas tratam a inovação e, eventualmente, 
fazem a avaliação dos resultados obtidos com ela. 

Baseado nos resultados obtidos com a entrevista, é possível 
verificar que, apesar de inovação ser um assunto atual e muito ex-
plorado pelas empresas em geral, ele ainda se encontra em fase de 
internalização. Este fato torna evidente que, com exceção de start-ups, 
que já nascem com um conceito de inovação estabelecido, a indústria 
em geral está interessada na inovação e busca de alguma forma obter 
conhecimento neste quesito. 

Conclui-se, dessa forma, que se faz necessário aumentar o 
conhecimento neste tópico, conforme evidenciado na pesquisa que 
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foi conduzida nesse capítulo, para, então, realizar melhorias nos 
seus processos de busca, seleção e implementação, por meio da 
aplicação de técnicas para avaliar a inovação obtida, e uma das 
sugestões para isso, fornecida nesse capítulo, é a execução de au-
ditorias de inovação. Além disso, se faz necessário estabelecer um 
processo de captura de valores, pois dessa forma é possível reali-
mentar o processo de inovação da empresa.

5.1 CONTRIBUIÇÕES

A principal contribuição desse capítulo é dar a visão de que um 
processo de auditoria de software safety-crítico é capaz de auxiliar em-
presas a capturar e identificar os valores gerados pelo seu processo 
de inovação. Além disso, os resultados desse capítulo demonstram 
que, em geral, busca-se estabelecer um processo de busca, seleção e 
implementação como processos associados à inovação, porém pouco 
se investe para os processos de captura de valores. 

Os possíveis interessados nessa pesquisa vão desde empresas 
já estabelecidas e que começam a melhorar seus processos de inova-
ção, passando por start-ups e empresas de consultorias de auditorias, 
até o meio acadêmico no qual é possível aprofundar os estudos dentro 
da temática proposta por meio de pesquisas.

5.2 IMPACTO DA PESQUISA

Como apresentado anteriormente, os impactos dessa pesquisa 
podem ser extensos e abranger diferentes níveis de empresas, desde 
as de pequeno porte, passando pelas de médio porte, e até gran-
de porte. Pois, espera-se que, a partir das análises e conhecimentos  



146S U M Á R I O

extraídos e apresentados nessa pesquisa, seja possibilitada a aplicação 
na prática da teoria proposta, ou seja, adaptação de um processo de 
auditoria para identificar os valores gerados por uma inovação. É o fato 
das empresas investirem na temática de inovação e estabelecer seus 
processos internos para extrair o melhor desse processo. Além disso, 
empresas de consultorias podem adicionar ao seu portfólio a Auditoria 
de Inovação, oferecendo para seus clientes mais um produto que agre-
ga valor e auxiliar na melhoria dos processos e até dos produtos.

5.3 LIMITAÇÕES DE PESQUISA

Essa pesquisa foi voltada para entender se as empresas esta-
belecem processos para capturar o valor da inovação que eles geram, 
seja como processo ou produto. E, em caso afirmativo, verificar quais 
são as iniciativas realizar essa captura. Apesar de apresentar recomen-
dações sobre os benefícios de se aplicar um processo de auditoria 
para obter as respostas quanto à captura de valor, esse capítulo não 
apresenta o processo adaptado em si.

5.4 TRABALHOS FUTUROS

Como trabalhos futuros, propõe-se ampliar o escopo desta pes-
quisa, como por exemplo:

• Realizar a pesquisa com outros ramos da indústria, para ser 
capaz de avaliar se a visão de inovação é similar ou distinta 
entre as empresas;

•  Realizar uma pesquisa sobre auditoria de inovação e adaptar o 
modelo de auditoria de software proposto;
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•  Aplicar o modelo de auditoria de inovação em uma empresa, em 
formato de estudo de caso, para analisar os seus resultados e 
discutir os pontos positivos e negativos.
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APÊNDICE A

A Tabela 2 apresenta as questões usadas para a condução da 
entrevista.

Tabela 2 – Lista de questões usadas para conduzir a entrevista

ID Questões

1 Qual é a sua definição de inovação?

2 A empresa em que você trabalha busca desenvolver-se de maneira inovadora?

3 Como a empresa vê a inovação tecnológica?

4 Quais os tipos de inovações a empresa utiliza?

5 A empresa possui um processo de inovação claramente definido?

6 Se sim, esse processo de inovação possui as fases de busca, seleção, 
implementação e captura de valores definidas ou algo equivalente a isso?

7 Como a empresa decide se irá implementar uma inovação?

8 Como a empresa define o valor de uma inovação?

9 Como é identificada se a inovação proposta de fato atingiu seu objetivo?

10 Como é identificado quais os ganhos a inovação desenvolvida trouxe para a empresa?

11
Existe um processo definido para identificar a captura de valores, 
ou seja, entender o que deu certo e errado para a inovação 
desenvolvida e como lidar com essas informações?
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RESUMO:
Inovar passou a ser um mantra nas organizações, uma vez que a inovação 
tornou-se um instrumento de vantagem competitiva. A inovação precisa ser 
atrativa para o público consumidor, seja essa inovação um incremento de 
melhoria ou uma inovação disruptiva. Para isso, o conhecimento do mercado 
e a experimentação constituem algumas das ferramentas usadas. Entretanto, 
se o processo de criação de um produto não for capaz de acompanhar as 
mudanças do mundo, se adaptar e melhorar continuamente, a inovação será 
prejudicada. Essa pesquisa desenvolveu um método de avaliação do pro-
cesso de desenvolvimento de software que apoia a melhoria do processo de 
desenvolvimento de softwares com base em dados. Esse método é baseado 
no Sistema Toyota de Produção e nos Métodos Ágeis de Desenvolvimento 
de Software, e utiliza como instrumento métodos estatísticos e os itens de 
trabalho presentes em softwares de gerenciamento de projetos. O método foi 
aplicado em uma empresa desenvolvedora de software, que forneceu seus 
itens de trabalho. Há evidências que a aplicação do método levou à redução 
de defeitos e da variabilidade da duração das tarefas, minimizando a redução 
do risco da operação como um todo. Quanto menor esse risco, mais espaço 
há para a implementação de inovações no produto.

PALAVRAS-CHAVE: Análise de Tendências; Engenharia de Software; 
Estimador de Theil-Sem; Lean Software Development.
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ABSTRACT:
Innovating has become a mantra in organizations since innovation has become 
an instrument of competitive advantage. Innovation needs to be attractive to the 
consuming public, whether this innovation is an improvement increment or a 
disruptive innovation. For this, market knowledge and experimentation are some 
of the tools used. However, if the process of creating a product is not capable of 
keeping up with the changes in the world, adapting and continuously improving, 
innovation will suffer. This research developed a software development process 
evaluation method that supports data-driven software development process im-
provement. This method is based on the Toyota Production System and Agile 
Software Development Methods and uses statistical methods and work items 
present in project management software as a tool. The method was applied in a 
software development company, which provided its work items. There is eviden-
ce that the application of the method led to a reduction in defects and variability 
in the duration of tasks, minimizing the risk reduction for the operation as a whole. 
The lower this risk, the more room there is for implementing product innovations.

KEYWORDS: Lean Software Development; Trend Analysis; Software Engineering; 
Theil-Sen Estimator.
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1. INTRODUÇÃO

O tema inovação ultrapassou a barreira do diferencial compe-
titivo para a necessidade de sobrevivência de organizações e mes-
mo de nações. A temática tornou-se tão importante que governos e 
organizações internacionais dedicam-se a aprimorá-la, detectar ten-
dências e prover insights sobre como potencializar a inovação de tal 
modo que traga benefícios para a população. Tratar do assunto ino-
vação está intimamente ligado com crescimento e desenvolvimento 
(TIDD; BESSANT, 2015, p. 6). 

É pouco provável que a inovação aconteça por meio de mo-
mentos Eureka. Ao longo do tempo, a inovação passou a ser siste-
matizada. Essa sistematização permite sua difusão e repetibilidade. 
Dessa forma, ela acaba se diferenciando da invenção por ganhar 
um caráter de utilidade e permite ao seu criador absorver de modo 
robusto os benefícios que ela traz, sejam esses benefícios tangíveis 
ou intangíveis (TIDD; BESSANT, 2015, p. 366).

Geralmente a inovação está relacionada ao desenvolvimento 
e aplicação de alguma tecnologia. No caso do presente estudo, a 
inovação está ligada com a atividade de desenvolvimento de softwa-
re, atividade essa reconhecida por permitir e apresentar inovações 
que atingem patamares de criar novos paradigmas na sociedade 
(TIDD; BESSANT, 2015, p. 27).

Existem ferramentas que auxiliam a atividade de desenvolvimen-
to de software. Elas auxiliam na organização das tarefas do projeto e 
nas tarefas técnicas, como automação da compilação e dos testes. 
Algumas dessas ferramentas possuem a capacidade de exportar os 
dados, tornando possível a leitura desses dados para análises e obten-
ção de informações relevantes. Com base em informações disponíveis 
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a respeito de um processo produtivo, é possível desenvolver estraté-
gias de gestão do conhecimento (TIDD; BESSANT, 2015, p. 265). 

A gestão da inovação depende da gestão do conhecimento 
para ser bem-sucedida. No processo de gestão da inovação existem 
várias etapas que operam com a necessidade da informação fluir 
entre entes. Há um conjunto de conhecimentos advindos do merca-
do e são traduzidos na forma de ameaças e oportunidades (TIDD; 
BESSANT, 2015, p. 269). Essas ameaças e oportunidades sofrem um 
cruzamento com as capacidades da organização em potencializar 
as oportunidades e neutralizar as ameaças. As capacidades podem 
ser traduzidas em novos produtos, serviços ou processos que ma-
ximizem a abrangência de alcance dessa organização. Todo esse 
aprendizado deve ser codificado e armazenado de tal forma que per-
maneça na organização, que seja útil a ela e aos seus membros e 
que não seja facilmente transferível aos competidores. 

Dependendo dos princípios que norteiam o desenvolvimento de 
softwares em uma organização, as informações permeiam o time de 
desenvolvimento com maior velocidade e fluidez. Há times que pos-
suem o hábito de refletir regularmente acerca do trabalho em desen-
volvimento, usando tanto informações internas quanto informações 
advindas dos clientes. Então há um processo empírico de gestão do 
conhecimento acontecendo nesses times. Se esse processo for po-
tencializado por princípios e práticas já consagrados no mercado e 
ferramentas modernas de detecção de padrões e correlações entre 
dados, então o time pode se tornar mais efetivo.

Esta pesquisa foi classificada como descritiva e exploratória 
de acordo com Sampieri, Collado, Lucio (2013, p. 91). Durante o de-
senvolvimento dessa pesquisa, foi conduzida uma Revisão Sistemá-
tica da Literatura que identificou 40 artigos para extração de dados. 
Dentre os estudos encontrados, pode-se destacar o estudo desen-
volvido por Power e Conboy (2014), que visava buscar evidências 
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de desperdícios relacionados à arquitetura de software por meio dos 
seguintes indicadores: tamanho das filas, diagrama de fluxo acumu-
lado, throughput com análise de demanda, cycle time e lead time.  
Já o estudo conduzido por Petersen e Wohlin (2010) buscava a melho-
ria do processo de desenvolvimento por meio da análise de estoques 
como requisitos, casos de teste e requisições de mudança. Entretan-
to, nenhuma dessas pesquisas levava em consideração o comporta-
mento das entregas, o que abre uma lacuna para esse estudo incluir 
o comportamento das entregas e dos desperdícios para avaliar um 
fluxo de desenvolvimento de software. Assim, não apenas os desper-
dícios são avaliados, mas a capacidade do fluxo como um todo.

O objetivo deste capítulo consiste em apresentar uma pesquisa 
voltada ao desenvolvimento de um método de avaliação do fluxo de 
valor em desenvolvimento de software. As seções a seguir trarão a 
revisão literária, o método de avaliação do fluxo de valor, a análise e 
discussão de resultados e as considerações finais.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Para que esses produtos e serviços concebidos por uma orga-
nização tornem-se reais, faz-se necessário aprender o porquê e como 
tais produtos e serviços devem ser criados, apresentados e utiliza-
dos pelo mercado consumidor. O aprendizado acontece quando as 
pessoas que estão inseridas em organizações aprendem, ou quando 
novas pessoas chegam nessa organização (TIDD; BESSANT, 2015, 
p. 557). Nesse sentido, durante o desenvolvimento de um produto, 
o aprendizado constitui um fator que deve ser respeitado. Empresas 
pertencentes a diversos ramos de negócio utilizam técnicas ligadas 
ao gerenciamento de projetos para construir produtos e criar serviços. 
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As técnicas ligadas ao gerenciamento de projetos derivam 
de duas vertentes. A primeira vertente é orientada ao planejamento, 
enquanto a segunda é orientada a entrega de valor a partir de ex-
perimentos. A segunda vertente prioriza a satisfação do cliente e a 
torna factível por meio da entrega frequente de pequenas versões 
de um sistema, bem como por meio da colaboração próxima entre 
cliente e desenvolvedores, assim como da reflexão durante o de-
senvolvimento do produto (BECK et al., 2001). 

Denominam-se métodos ágeis de desenvolvimento de soft-
ware aqueles que pertencem a essa segunda vertente. Cabe aqui 
ressaltar que os autores desses métodos foram influenciados pelo 
pensamento criado no Sistema Toyota de Produção (FOWLER, 
2005). O Sistema Toyota de Produção consiste no conjunto de prin-
cípios que norteia a produção da companhia de mesmo nome (MU-
JTABA; FELDT; PETERSEN, 2010). Esse corpo de conhecimentos 
acerca de produção foi adaptado para a área de desenvolvimento 
de software, e os autores Mary e Tom Poppendieck delimitaram sete 
princípios (POPPENDIECK, M.; POPPENDIECK, T., 2011). O primei-
ro princípio diz respeito à eliminação de desperdícios, que consiste 
em compreender o que significa valor para o cliente e eliminar tudo 
aquilo que não se encaixa nesse preceito.

A observação do princípio da eliminação do desperdício com-
preende o profundo entendimento do que o cliente entende como valor, 
para uma posterior análise interna da organização objetivando a remo-
ção desses desperdícios (JONES; WOMACK, 2003, p. 20). Para tanto, 
deve-se considerar os desperdícios elencados por Poppendieck, M. e 
Poppendieck, T. (2011), como base dessa análise: Trabalho inacabado 
consiste em todo e qualquer trabalho inacabado que esteja no fluxo 
de valor; Funcionalidades extras são funcionalidades sem justificativa 
para seu desenvolvimento e manutenção; Reaprendizagem envolve 
reaprender algo que já fora aprendido e foi esquecido; Transferência 
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de controle diz respeito a transferir itens de trabalho para outras pes-
soas; a troca de tarefas significa profissionais fazendo várias tarefas 
ao mesmo tempo; atrasos, neste contexto, significam todo e qualquer 
período de tempo no qual foi necessário esperar pela disponibilidade 
de recursos; Os desperdícios de defeitos indicam que não há um am-
biente que impeça a inserção de defeitos nos produtos.

Foram encontrados estudos a respeito de desperdícios no 
ambiente de desenvolvimento de software. Power e Conboy (2014) 
chegaram a cunhar uma definição de desperdício voltado para de-
senvolvimento de software: qualquer obstáculo existente no fluxo que 
evite a criação de valor. Nesse caso, um desperdício pode ser um 
impedimento, ou pode resultar em um impedimento. Esse conceito 
extrapola os limites de atividades preconizadas pelo Sistema Toyo-
ta de Produção. Nesse sentido, os desperdícios encontrados foram 
agrupados da seguinte forma: produto, processo, informação e co-
municação, indivíduos, times e organização.

Defeitos e funcionalidades extra fazem parte dos desperdícios 
ligados a produtos. O estudo de Sedano, Ralph e Peráire (2017) visava 
identificar desperdícios em atividades de desenvolvimento de software, 
e apresentava evidências da presença de defeitos e funcionalidades 
extra na organização pesquisada. Já o estudo conduzido por Alahyari, 
Gorschek e Svensson (2019) apresentou a seguinte evidência: funcio-
nalidades não utilizadas são o resultado da falta de conhecimento e in-
formação sobre o cliente e o produto em uso. Por outro lado, o estudo 
proposto por Hannay, Benestad e Strand (2017) trouxe uma ferramenta 
que visa evitar tais desperdícios.

Atrasos, trocas de tarefas, transferência de controle (ou troca 
de contexto), processamento extra, reaprendizado e trabalho par-
cialmente executado fazem parte dos desperdícios ligados ao pro-
cesso. O estudo conduzido por Power (2016) considerou a troca de 
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contexto, o atraso, o trabalho parcialmente executado e o potencial 
humano não utilizado como os impedimentos que mais dificultam o 
trabalho. Já Hoda e Murugesan (2016) colocaram que a mudança 
de prioridades por parte do cliente leva a troca de tarefas e outros 
prejuízos para o desenvolvimento do trabalho.

Acesso restrito à informação, comunicação não-efetiva, informa-
ção obsoleta e informação espalhada fazem parte dos desperdícios da 
informação e comunicação. Al-baik e Miller (2014) demonstraram que 
acesso restrito à informação levou ao desenvolvimento de gambiarras. 
Mitchell e Seaman (2016) apresentaram evidências de falha na comu-
nicação entre gerentes de projetos e engenheiros quando usavam um 
mapa de fluxo de conhecimento em times.

Prioridades conflitantes e falta de entendimento compartilhado 
fazem parte dos desperdícios ligados ao time. Heijden, Broasca e Se-
rebrenik (2018) colocaram que a falta de entendimento compartilhado 
entre membros pode levar a brechas de segurança em produtos de 
software. Reddy e Iyer (2018) citaram que times distribuídos dificultam 
o entendimento do trabalho entre si.

Falha ao assumir responsabilidades, falta de comprometimen-
to, falta de conhecimento suficiente, falta de envolvimento, stress e 
carga cognitiva são desperdícios ligados ao indivíduo. Grazziotin et 
al. (2018) relacionaram estresse psicológico com baixa qualidade de 
código. Padmini et al. (2018) apresentaram a falta de envolvimento 
quando membros de times de desenvolvimento não participam de 
dinâmicas de grupo. Bjarnason, Sharp e Regnell (2019) apresenta-
ram que distanciamento e falta e franqueza entre membros levam a 
problemas na definição de requisitos.

Falta de um ambiente saudável e potencial humano não uti-
lizado fazem parte dos desperdícios ligados à organização. Yaman 
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et al. (2017) relataram a presença de desafios da execução de ex-
perimentos necessários ao desenvolvimento de um produto em um 
contexto de deadlines curtas e compromissos já estabelecidos. 
Behroozi e Kamandi (2016) colocam que Kanban é um método ca-
paz de promover o uso da criatividade, uma vez que cria espaços 
para limitar o trabalho em progresso.

3. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO FLUXO 
DE VALOR E DETECÇÃO DOS DESPERDÍCIOS

Do ponto de vista do consumidor, o produtor existe para criar 
valor (JONES; WOMACK, 2003, p. 16). Aliás, o Sistema Toyota de Pro-
dução funcionava sob a seguinte filosofia:

Tudo o que estamos fazendo é olhar para a linha do tempo do 
momento em que o cliente nos faz um pedido até o momen-
to que recebemos o dinheiro. E estamos reduzindo a linha do 
tempo ao removermos os desperdícios de acréscimo de valor 
(POPPENDIECK, M; POPPENDIECK, T, 2011, p. 47).

O método desenvolvido nessa pesquisa foi construído com 
esses dois pensamentos como premissa básica. Como a avaliação 
do fluxo de valor, considerando as entregas e os desperdícios, não 
foi encontrada na literatura, este estudo deve ser conduzido sob a 
ótica descritiva e exploratória, conforme pensamento de Sampieri, 
Collado e Lucio (2013, p. 91). A avaliação do método proposto foi 
realizada por meio de um estudo de caso, pois possibilita a análise 
de um fenômeno em particular (ORLIKOWSKI; BAROUDI, 1991). O 
fenômeno a ser estudado, neste caso, é a capacidade de promover 
a melhoria de um processo de desenvolvimento a partir da análise 
da capacidade do fluxo de valor.
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Para tanto, foi proposto um método de avaliação do fluxo de valor 
que analisou o conjunto de itens de trabalho presentes em sistemas de 
gestão de projetos de software. Esse método foi implementado em um 
software, chamado MUDABuster, capaz de automatizar os passos do 
método e apresentar informações complementares. A figura 1 apresenta 
este método. Como exemplo, é possível citar os aplicativos Trello1, Jira2 
e o Redmine3. Softwares dessa natureza disponibilizam interfaces que 
permitem a exportação e a integração de dados por meio programático.

O processo iniciou com a seleção das tarefas fechadas por dia, 
duração das tarefas abertas e defeitos da base de itens de trabalho (is-
sues database). Cada conjunto de dados selecionado consistiu um ve-
tor. As tarefas fechadas serviram de base para a análise das entregas, e 
os demais vetores compuseram os desperdícios. Houve a extração das 
estatísticas descritivas e do coeficiente angular de cada vetor. O coefi-
ciente angular é usado para a detecção de uma tendência de crescimen-
to, constância ou decréscimo da variável sob análise. Neste estudo, o 
coeficiente angular foi extraído usando o estimador de Theil-Sen (SEN, 
1968). Este estimador foi escolhido por tratar-se de um estimador capaz 
de lidar com dados não-paramétricos (PENG; WANG; WANG, 2017).

As tarefas abertas precisaram de um passo a mais em seu 
processo de análise. Durante o desenvolvimento do projeto, notou-
-se que havia tarefas com duração maior que 40 dias. Entretanto, 
Jeffries (2009) sugere que uma tarefa não dure mais que 3 dias. 
Então, houve uma análise do comportamento do estimador no caso 
da existência de um conjunto de tarefas de 40 dias, e o resulta-
do obtido pela aplicação do estimador indicaria uma tendência de 
constância dessa variável. A indicação de constância para tarefas 
com essa duração não seria adequada para provocar uma análise 

1 https://trello.com

2 https://www.atlassian.com/br/software/jira

3 https://www.redmine.org
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que levasse à melhoria da situação detectada. Para demonstrar nu-
mericamente que essa condição não estava adequada segundo a 
base metodológica adotada, foi necessário criar um array contendo 
durações de tarefas de 3 dias em número igual ao número de tare-
fas reais. Esse array fictício foi adicionado ao array de duração de 
tarefas reais e foi submetido ao estimador, para extrair o coeficiente 
angular, e suas estatísticas descritivas foram extraídas.

A mediana, contida nas estatísticas descritivas, e o coeficiente 
angular permitiram o desenho de gráficos de tendência de cada uma 
das variáveis. Ademais, a mediana e o coeficiente angular da duração 
das tarefas e dos defeitos permite a composição da tendência dos 
desperdícios como um todo. Por fim, a combinação entre entregas e 
desperdícios gerou o indicador apresentado na figura 1. O método foi 
denominado como FAIR (Flow Assessment and Impediment Recogni-
tion framework – Framework de Avaliação do Fluxo e Reconhecimento 
de Impedimentos). O uso do termo impedimento vem do relaciona-
mento entre desperdício e impedimento.

A avaliação do método contou com duas fontes de dados: a 
base de tarefas fornecida pela organização que participou da pes-
quisa e um questionário respondido pelo líder técnico de desenvol-
vimento dessa organização. A base de tarefas foi inserida no MU-
DABuster para análise do fluxo de valor e investigação da causa raiz 
dos desperdícios encontrados. Essa base de tarefas também foi ana-
lisada usando a ferramenta R4. Foram selecionadas aquelas corres-
pondentes ao período entre 8 de agosto e 8 de dezembro de 2020, 
divididas em dois grupos: o primeiro de 8 de agosto a 8 de outubro, 
e o segundo de 8 de outubro a 8 de dezembro. O dia 8 de outubro 
de 2020 marcou o início da execução do método junto a essa orga-
nização. Essa análise buscou avaliar quantitativamente a hipótese de 

4  https://www.r-project.org
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melhoria do processo de desenvolvimento do software após a detec-
ção de desperdícios e busca pela causa raiz destes desperdícios.

O teste de Mann-Whitney (HEUMANN; SHALABH, 2016) e a 
correlação de Spearman (MORETTIN; BUSSAB, 2004) foram utiliza-
dos nesta pesquisa para a avaliação do impacto das mudanças pro-
postas. Todos os testes estatísticos foram feitos considerando um 
nível de significância de 5%. 

O questionário continha perguntas que avaliavam as percep-
ções sobre impedimentos e desperdícios antes da aplicação do mé-
todo, as informações e percepções durante a aplicação do método, a 
capacidade do método em provocar mudanças e as percepções após 
a execução do método.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O método foi aplicado em uma empresa que decidiu manter o 
anonimato. Esta empresa mantém um produto de software e tem 12 
desenvolvedores de software distribuídos em todo o mundo, um líder 
técnico e um product owner dedicado ao software. Outros profissionais 
dão suporte ao restante da empresa. Durante esta pesquisa, foi per-
mitido manter o contato com o líder técnico para executar o método.

O líder técnico enviava arquivos que continham as seguintes 
informações: id do problema, tipo de problema, lançamento, título 
do problema e um campo de data para cada etapa do fluxo de valor 
(backlog, priorizado, em andamento, bloqueado, em garantia de qua-
lidade, pronto para produção, pronto). Este arquivo foi importado para 
um banco de dados, e a lógica descrita na seção 3 foi executada.
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Foi detectada uma tendência de aumento na duração da tarefa na 
primeira vez que este arquivo foi processado. A figura 2 apresenta o grá-
fico de tendência de duração da tarefa. O eixo X é uma projeção de dez 
dias a partir de hoje. O eixo Y começa com a mediana da duração da ta-
refa e representa o comportamento futuro dos desperdícios. Nesse caso, 
há uma tendência de a mediana das tarefas atingir 108 dias no dia 10.

O líder técnico recebeu diversas apresentações com os resul-
tados do cálculo do método após o processamento dos dados. Em 
seguida, para cada apresentação, era realizada uma reunião para 
entender a causa raiz dos resíduos detectados. O primeiro encontro 
detectou ajustes caprichosos do designer, que não trouxeram valor 
para o cliente. Esses ajustes foram considerados um processo extra e 
foram detectados porque a tendência de duração estava aumentando.

Os demais processamentos de informações e encontros permiti-
ram a detecção das seguintes causas raiz de desperdícios detectados: 
definição de pronto para produção confusa, falta da definição de pronto, 
desenvolvedor com problemas pessoais, o conceito de defeito não era 
claro entre os membros do time, mudança de prioridades do cliente no 
meio de uma sprint, política de work in progress (número máximo de 
itens em processo em um mesmo estágio de produção) indefinida, de-
senvolvedores em dúvida sobre test-driven development.
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Figura 1 – Método FAIR

Fonte: Os autores (2020).



165S U M Á R I O

As variáveis duração da tarefa e defeitos foram analisados usan-
do as seguintes medidas: Mínimo, Primeiro Quartil, Mediana, Terceiro 
Quartil, Máximo e Intervalo Interquartil (IQR). A Tabela 1 apresenta a 
análise descritiva da duração da tarefa (HEUMANN; SHALABH, 2016). 
Neste caso, embora o intervalo interquartil seja o mesmo entre os con-
juntos de dados, nota-se alguma redução no comprimento máximo da 
tarefa entre os conjuntos de dados.

Tabela 1 – Análise da variável duração da tarefa

Duração de tarefas Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo IQR

Antes 08/10 0 0 1 4 125 4

Depois 08/10 0 0 1 4 88 4

Fonte: Os autores (2020).

Houve uma análise em relação ao número de entregas por dia 
no mesmo período da análise da duração da tarefa. A figura 3 apre-
senta este resultado e mostra a menor distância interquartil no box-
plot da direita. Este valor representa uma produção mais equilibrada 
e menor risco de não cumprimento dos prazos após a intervenção 
promovida por esta pesquisa.

Ambos os grupos foram testados se seguiam a distribuição 
normal pelo teste de Shapiro-Wilk, e nenhum deles segue essa dis-
tribuição (p-valor <0,05). Além disso, os conjuntos de dados foram 
categorizados como amostras independentes. Portanto, esta pes-
quisa usou o teste de Mann-Whitney para avaliar o comportamento 
das entregas (HEUMANN; SHALABH, 2016). Portanto, o teste indi-
cou uma diferença estatisticamente significativa entre os conjuntos 
de dados (p = 0,0436 < 0,05, com base no teste de Mann-Whitney). 
Isso representa que a aplicação do método trouxe alguns benefícios 
para o balanceamento da produção.
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Figura 2 – Gráfico de tendência da duração das tarefas

Fonte: Os autores (2020).

O conjunto de dados de defeitos diários passou por uma análise 
mais aprofundada. Esta pesquisa avaliou a proporção entre defeitos e 
outras entregas (épicos, histórias de usuários e tarefas) e o conjunto de 
dados foi dividido pela metade. A Tabela 2 contém a análise descritiva 
dos defeitos diários. Na estatística descritiva, o intervalo interquartil é 
uma medida de dispersão estatística (HEUMANN; SHALABH, 2016).
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Figura 3 – Boxplot de entregas antes e depois do dia 08/10/2020

Fonte: Os autores (2020).

O teste de hipótese dos conjuntos de dados de defeitos indicou 
uma diferença estatisticamente significativa entre eles (p = 0,02059 < 
0,05, com base no teste de Mann-Whitney). Portanto, há indicativo de 
que a aplicação do método proposto possa ter trazido alguma redução 
nos defeitos. A redução do intervalo interquartil entre o primeiro e o 
segundo conjuntos de dados dá uma demonstração dessa evidência.

Tabela 2 – Análise da variável defeitos por dia

Defeitos Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo IQR

Antes 08/10 0 2 4 6 11 4

Depois 08/10 0 1 3 5 8 4

p-valor 0,02059 *

* Associação significativa a 5% pelo teste de Mann Whitney. O teste foi 
aplicado na proporção entre o número de defeitos e o total de entregas por 
dia (épicos, histórias de usuário e tarefas). IQR: Intervalo Interquartil.

Fonte: Os autores (2020).

As respostas informadas pelo líder técnico no questionário 
demonstraram que ele tinha uma noção da lentidão do time, mas as 
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evidências não haviam sido trazidas à tona até então. Apresentar as 
informações no MUDABuster aumentou a consciência situacional do 
processo de desenvolvimento e serviu como gatilho para provocar mu-
danças. A crítica deixada é que o uso do MUDABuster é difícil pois o 
processamento da análise é demorado. A empresa sob análise é uma 
startup com um ambiente dinâmico no qual um processo de análise 
automatizado tornaria o processo de melhoria contínua mais eficiente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise sobre fatores que impedem o fluxo de valor constitui 
oportunidade de melhoria do processo de desenvolvimento de soft-
ware. E melhorar o processo pode levar uma organização a melhor 
atender um determinado público-alvo, atingindo uma vantagem com-
petitiva no mercado que atua. 

O método aqui proposto buscou essa melhoria apoiada por da-
dos, o que direcionou as ações tomadas na empresa participante.

Não há como afirmar que os resultados atingidos pela organi-
zação sejam frutos exclusivos das intervenções promovidas por essa 
pesquisa, porém há evidências que esse direcionamento permitiu re-
dução da quantidade dos defeitos e menor variabilidade das entregas, 
minimizando, portanto, o risco da operação.

Quanto menor esse risco, mais espaço há para a implementa-
ção de inovações no produto, uma vez que os desenvolvedores des-
viam o foco da solução de erros e inconsistências para melhor entregar 
valor e atender as necessidades dos seus clientes.
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RESUMO:
De modo geral, projetos de tecnologia assistiva apresentam muitos desafios 
como grande volume de dados, a gestão do projeto e da inovação. Algumas 
oportunidades de melhoria das práticas de gestão da inovação têm se destaca-
do para a atuação em um ambiente desafiador. Essa pesquisa tem como objeti-
vo apresentar a aplicação do Modelo Diamante combinado com a Metodologia 
Ágil de Desenvolvimento de Software para a criação de um aplicativo para ge-
renciamento logístico de distribuição de cadeira de rodas infantil de baixo custo 
no Brasil. A pesquisa tem um enfoque na etapa de implementação no processo 
de gestão da inovação de Tidd e Bessant (2015). A metodologia de natureza 
exploratória, implementada por uma pesquisa ação de abordagem qualitativa. 
Através da aplicação e análise do modelo proposto foi desenvolvido um apli-
cativo flexível e adaptativo, que permite lidar com as dinâmicas de incertezas 
e riscos. A pesquisa limita-se a um caso específico, porém, este modelo pode 
ser redefinido para melhor moldar-se aos diferentes cenários durante o desen-
volvimento de um projeto. Os resultados obtidos pela pesquisa foi a análise do 
projeto relativo à inovação, além do conjunto de recomendações relativas à sua 
abordagem gerencial seguindo o Modelo Diamante. Esses resultados podem 
contribuir para que a aplicação do Modelo Diamante seja considerada como 
uma ferramenta para auxiliar na identificação de incertezas, riscos e classifica-
ção da inovação nos projetos de desenvolvimento ágil de software.

PALAVRAS-CHAVES: Gestão da inovação; Metodologia ágil; Modelo diamante.
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ABSTRACT:
In general, assistive technology projects present challenges such as large data, 
project management and innovation. Some opportunities for improving innova-
tion management practices have stood out for acting in a challenging environ-
ment. The objective of this research is to present the application of the Diamond 
Approach and the Agile Software Development Methodology in the creation of 
an application for the logistical management of the distribution of low-cost whee-
lchairs for children in Brazil. The research focuses on the implementation stage 
in the innovation management process of Tidd and Bessant (2015). The metho-
dology consists of an exploratory bibliographic review, implemented by action 
research of a qualitative nature. Through the application and analysis of the pro-
posed model, a flexible and adaptive application was proposed, which allows 
dealing with the dynamics of uncertainties and risks. The research is limited to 
one specific case; however, this model can be redefined to better fit the different 
scenarios during the development of the project. The results obtained by the 
research were the analysis of the project related to innovation, in addition to a 
set of recommendations related to its managerial approach following the Dia-
mond Approach. These results can contribute for the application of the Diamond 
Approach to be considered as a tool to help in the identification of uncertainties, 
risks, and classification of innovation in agile software development projects. 

KEYWORDS: Innovation management; Agile methodology; Diamond approach.
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1. INTRODUÇÃO

As organizações que são consolidadas e bem-sucedidas no 
gerenciamento da inovação tendem a superar seus concorrentes em 
termos de crescimento, desempenho financeiro e empregos (Tidd e 
Bessant, 2018). Os autores defendem ainda que gerenciar a inovação 
não é uma tarefa fácil ou automática, mas é algo que requer habili-
dades e conhecimento. Os avanços no desenvolvimento de diversas 
áreas como comunicação, transportes e Tecnologias da Informação 
(TI) contribuem para a construção de novas realidades para as orga-
nizações a cada momento. Tal fenômeno tem gerado o aparecimen-
to de novos relacionamentos comerciais, reestruturação de cadeias 
produtivas e transformação de mercados que até então se encontra-
vam estabelecidos (Dias et al., 2020).

Ferreira et al. (2006) consideram que o processo de desenvol-
vimento de produtos se caracteriza por muita incerteza no início do 
projeto, quando são realizadas escolhas de soluções que determinam 
cerca de 85% do custo final. Silva e Quonian (2014) afirmam que os 
efeitos da incerteza tecnológica se fazem presentes na comunicação 
e na interação entre os membros da equipe, na atitude gerencial, nos 
processos de revisão e nas habilidades exigidas pelo gerente e equipe. 
Dessa forma, diminuir as incertezas em um projeto é sempre um gran-
de desafio a ser enfrentado pelas empresas, empresários e gestores. 

O Modelo Diamante de gerenciamento de projetos pode auxi-
liar na identificação de possíveis riscos e benefícios, além de iden-
tificar o estilo gerencial mais adequado de acordo com a sua tipo-
logia. Projetos inovadores devem ser gerenciados conforme o seu 
tipo e projetos bem gerenciados ajudam a aperfeiçoar a eficiência 
operacional nas organizações além de reduzir os custos (Shenhar 
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e Dvir, 2010). A Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Software 
é uma alternativa às chamadas metodologias tradicionais que ge-
ralmente são mais burocráticas. Este novo processo é adaptável à 
realidade da empresa com foco nas pessoas, não em processos ou 
algoritmos (Cruz, 2012). Há diversas pesquisas de aplicação das 
duas ferramentas de modo individual, porém, não foi localizada a 
aplicação delas em conjunto no desenvolvimento de software, sen-
do assim uma lacuna na literatura.

Essa pesquisa tem como objetivo apresentar a aplicação do 
Modelo Diamante combinado com a Metodologia Ágil de Desenvol-
vimento de Software para a criação de um aplicativo de gerenciamen-
to logístico para distribuição de cadeira de rodas infantil no Brasil. A 
pesquisa tem foco na fase de implementação da gestão da inovação, 
baseada em Tidd e Bessant (2015). Os resultados da pesquisa podem 
contribuir para que a aplicação do Modelo Diamante seja considerada 
como uma ferramenta auxiliar na identificação de incertezas nos pro-
jetos de desenvolvimento ágil de software, visando facilitar o processo 
de gestão da inovação na implementação de sistemas de tecnologia 
da informação. Esta pesquisa limita-se há um caso específico, porém, 
o modelo pode ser redefinido para moldar-se aos diferentes cenários 
durante o desenvolvimento de um projeto.

A pesquisa foi organizada como segue, após a breve introdução 
desta seção 1. Na seção 2 é apresentada uma revisão da literatura 
sobre a gestão da inovação, Modelo Diamante de gerenciamento de 
projetos, e Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Software; na se-
ção 3 é descrita a metodologia de pesquisa aplicada; na seção 4 são 
descritos os resultados, análise e discussão e, finalmente, na última 
seção são apresentadas as considerações finais da pesquisa.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 GESTÃO DA INOVAÇÃO

Hoje, a inovação tecnológica é essencial nas estratégias de di-
ferenciação, competitividade e de crescimento de negócios. A inova-
ção pode ser a implementação de um produto ou processo novo ou 
significativamente melhorado. Bessant e Tidd (2009) definem que a 
inovação pode assumir quatro dimensões de mudanças: inovação de 
produto: mudanças nos produtos ou serviços que uma empresa ofe-
rece; inovação de processo: mudanças nas formas como os produtos 
ou serviços são criados e oferecidos; inovação de posição: mudança 
no contexto em que os produtos ou serviços são introduzidos em um 
mercado específico e; inovação de paradigmas: mudanças nos mo-
delos mentais que orientam o que a empresa faz. Além desses quatro 
tipos de inovação, Warner e Wäger (2019) citam ainda a inovação di-
gital como um novo modelo de inovação que  decorre da digitalização 
de produtos físicos do cotidiano, como adicionar aplicativos de soft-
ware para livros, roupas, eletrodomésticos, carros etc.. Esse tipo de 
inovação pode fornecer novas funções que melhoram drasticamente 
o design, a produção, a distribuição e o uso de produtos.

A gestão da inovação é resultado de um processo que envol-
ve riscos e incertezas (Tidd e Bessant, 2015). Segundo os autores, 
algumas etapas são pontos fundamentais para gerenciamento da ino-
vação: 1) Busca por novas ideias; 2) Seleção das melhores ideias; 3) 
Implementação da ideia selecionada; e 4) Aprendizado com todo o 
processo. Seguir estas etapas de forma organizada e ainda ser capaz 
de repeti-las é um grande desafio para os gestores atuais. Dewangan 
e Godse (2014) indicam cinco princípios para projeto ou melhoria do 
sistema da performance da inovação: a) Visão multidimensional da 
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performance; b) Orientação ao processo de inovação; c) Alinhamento 
com os objetivos dos clientes; d) Suporte da relação de causa e efeito 
entre as métricas e; e) Facilidade de uso e implementação.

2.2 MODELO DIAMANTE DE 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Ultimamente, o gerenciamento de projetos tem sido realizado de 
modo mais prático e orientado empiricamente. Este gerenciamento ge-
ralmente é percebido como um processo ou como parte de operações; 
porém, ele tem poucos links para inovação ou aspectos de negócios ino-
vadores (Shenhar et al., 2020). Assim, as teorias tradicionais de gestão 
de projeto têm se mostrado inadequadas para explicar a razão do su-
cesso ou fracasso nos projetos. Isso ocorre especialmente com projetos 
que fogem aos padrões tradicionais com relação às clássicas restrições 
de prazo, custo e escopo (Sauser et al., 2009; Shenhar e Dvir, 2010). Por 
isso, Shenhar e Dvir (2010) criaram o Modelo Diamante de gerenciamen-
to de projeto baseado na teoria de contingência, galgada nas seguintes 
dimensões: Novidade, Tecnologia, Complexidade e Ritmo (NTCR).

A mensuração das dimensões NTCR auxilia os gerentes de 
projetos e executivos na diferenciação dos projetos, pois uma mes-
ma solução não serve para todos os projetos. Shenhar et al. (2020) 
sugerem que o Modelo Diamante poderia complementar as estru-
turas já existentes, fornecendo planejamento na execução e diretri-
zes aos gerentes de projeto sobre como otimizar e adaptar o estilo 
de gerenciamento para cada etapa do projeto. Para Nuseibah et al. 
(2018) apresentar um esquema para categorizar projetos auxilia na 
demonstração de como diferentes projetos podem ser gerenciados 
de maneiras diferenciadas. Cada uma das dimensões NTCR subdi-
vide-se em três ou quatros eixos que, quando classificado, formam 
uma figura em forma de diamante conforme demonstrada na figura 1.
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Figura 1 – Gráfico do Modelo Diamante de gerenciamento de projeto

Fonte: Shenhar e Dvir (2010).

A aplicação de uma abordagem adaptativa a um projeto não pre-
cisa ser complicada e sua execução deve ser tratada como um processo 
iterativo e não linear (Shenhar e Dvir, 2010). O quadro 1 detalha o Modelo 
Diamante em relação à sua classificação, contextualização e riscos. 

Quadro 1 – Classificação, conceitualização e riscos conforme o modelo NTCR

Dimensões 
NTCR

Contextua-
lização Riscos Eixos Conceitos

Novidade

Indica o grau 
de novidade do 
produto em relação 
ao mercado, consu-
midores ou usuários 
em potenciais.

Dificuldade 
em prever as 
necessidades 
do mercado; 
não cumprir 
metas; atrair 
concorrente 
para copiar 
ideias

Derivativa
Extensões e 
melhorias de 
produtos existentes

Plataforma Novas gerações de 
produtos existentes

Inovação Produtos novos 
para o mundo
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Tecnologia

Representa o 
nível de incerteza 
tecnológica do 
projeto em relação 
ao conhecimento 
das tecnologias 
requeridas no de-
senvolvimento e fa-
bricação do produto.

Fracassos tec-
nológicos; falta 
de habilidades 
necessárias em 
lidar com as 
tecnologias.

Baixa

O projeto depende 
de tecnologia 
existente e bem 
estabelecida na 
sua organização 
e execução.

Média

O projeto usa tec-
nologias existentes 
na organização, 
mas incorpora uma 
nova tecnologia ou 
característica nova 
que não existia no 
produto antes.

Alta

O projeto usa 
tecnologias novas, 
porém existentes, 
mas incorpora uma 
nova tecnologia 
que tem potencial 
de mudar a base 
da concorrência.

Super alta

O projeto usa 
tecnologias que não 
existem na organi-
zação ou fora dela. 
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Comple-
xidade

Está ligada à 
complexidade do 
produto, processo 
e organização.

Dificuldade 
em integrar e 
coordenar os 
processos.

Montagem

Projetos de mon-
tagem que lidam 
com coleção de 
elementos, compo-
nentes e módulos 
combinados em um 
único equipamento 
que desempenha 
uma função simples.

Sistema

São projetos que 
envolvem coleção 
de equipamentos 
interativos e de 
subsistemas que 
juntos desempe-
nham várias funções 
para manter uma 
característica 
operacional singular.

Matriz

Projetos que lidam 
com coleções de 
sistemas que fun-
cionam em conjunto 
para alcançar um 
propósito comum.
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Ritmo

Indica a urgência 
do projeto e os 
resultados do não 
cumprimento das 
metas em relação 
ao tempo.

Não cumprir 
os prazos; 
causar erros 
perigosos.

Regular

São projetos em 
que o tempo não 
é crítico para o 
sucesso imediato 
da organização.

Rápido/ 
Compe-
titivo

Projetos rápidos/
competitivos execu-
tados por organiza-
ções industriais para 
suprir as necessi-
dades do mercado, 
criar um posiciona-
mento estratégico 
ou formar novas 
linhas comerciais.

Crítico

Estes projetos 
devem ser comple-
tados até uma data 
rigidamente fixada, 
sob pena de perder a 
janela de lançamen-
to do produto, que 
significa insucesso

Blitz ou 
Urgente

Projetos mais ur-
gentes, com tempo 
mais crítico e de 
crise. Solucionar a 
crise o mais rápido 
possível é o critério 
para o sucesso.

Fonte: adaptado de Shenhar e Dvir (2010).

A classificação das dimensões avalia a complexidade, incer-
teza das metas das atividades e do ambiente em que o projeto está 
inserido. Cada dimensão tem três ou quatro divisões que afetam a 
abordagem de gerenciamento de um modo específico (SILVA e QUO-
NIAN, 2014). No Modelo Diamante, as inovações devem ser geren-
ciadas de acordo com suas características e ele permite selecionar a 
abordagem correta para o gerenciamento de projeto para cada tipo 
de inovação (SHENHAR e DVIR, 2010).
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Para Sauser et al. (2009), a abordagem contingencial estabelece 
um novo campo para a gestão de projetos, pois, permite ao gerente 
depender menos das descobertas cotidianas e mais do entendimento 
do que funciona ou não, esse procedimento pode evitar as falhas antes 
que elas aconteçam.

2.2 METODOLOGIA ÁGIL  
DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Esta metodologia estuda o conjunto de comportamentos, pro-
cessos, práticas e ferramentas utilizadas para a criação de produtos 
(geralmente de software) e sua subsequente disponibilização para os 
usuários finais. As metodologias e frameworks que fazem parte do con-
ceito de desenvolvimento ágil providenciam uma estrutura conceitual 
para conduzir projetos baseados na engenharia de software (Beck et 
al., 2001). O processo é representado por um ciclo de vida, conforme 
demonstrada na figura 2. Este ciclo se repete e podem ser realizados 
tantos ciclos quantos forem necessários até a finalização do projeto.

Figura 2 – Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Software

Fonte: Beck et al. (2001).



184S U M Á R I O

Como qualquer metodologia, o processo precisa estar em cons-
tante alteração para que possa melhorar. O enfoque da metodologia é 
fazer um desenvolvimento mais voltado à colaboração entre os desen-
volvedores, à flexibilidade de adaptação às mudanças e à agilidade 
nas respostas (PONTES; ARTHAUD, 2018). As fases da metodologia 
são: Planejamento, design, desenvolvimento, teste, implantação e fee-
dback (BECK et al., 2001).

No planejamento, os clientes descrevem os recursos que pre-
cisam ser desenvolvidos. Estes recursos são priorizados e farão 
parte da primeira versão do software. Os desenvolvedores fazem 
uma previsão do esforço necessário para o desenvolvimento de 
cada recurso e definem um plano para a construção da primeira 
versão (NASCIMENTO, 2007).

O design em software é o processo de planejamento de uma 
solução de software, considerando requisitos e restrições. O foco 
está em pensar na solução para um problema específico, projetan-
do detalhes de um determinado componente e suas responsabili-
dades, e utilizando artefatos que ajudem no debate com a camada 
mais próxima de negócios (high-level, mais conceitual) e mais pró-
xima de implementação (low-level, técnica) (LAUBE, 2020). Assim, 
a fase de Design tem um enfoque na definição dos requisitos fun-
cionais e não funcionais do sistema.

O desenvolvimento do software implica na análise dos requisi-
tos, documentação do projeto, construção do software e testes pela 
equipe de desenvolvimento ou usuários finais. Os testes de unidade e 
de aceitação, garantem que as funcionalidades desenvolvidas estejam 
corretas e que o sistema desenvolvido esteja de acordo com as neces-
sidades do cliente (NASCIMENTO, 2007).
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Na implementação é realizado um treinamento dos usuários e 
a versão do software é entregue. Nesta fase, é produzida um manual 
do usuário e um relatório de revisão do projeto, que pode servir como 
orientação para as próximas iterações (NASCIMENTO, 2007). O fee-
dback possibilita que o cliente possa conduzir o desenvolvimento do 
produto e, assim, estabeleça prioridades informando à equipe de de-
senvolvedores o que realmente é importante no sistema. 

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada nesta pesquisa foi de caráter explorató-
ria, implementada por uma pesquisa-ação de abordagem qualitativa. A 
fundamentação teórica foi realizada através de uma revisão bibliográ-
fica, por meio de pesquisas secundárias em livros, artigos científicos 
nacionais e internacionais, dentre outros.

No estudo realizado, analisa-se o desenvolvimento ágil de soft-
ware para gerenciamento logístico de distribuição de cadeira de rodas 
infantil de baixo custo no Brasil, baseado no Modelo Diamante de ges-
tão de projetos. A pesquisa visa analisar a aplicação de um modelo de 
gestão da inovação no desenvolvimento de aplicativo para distribuição 
de cadeira de rodas infantil de baixo custo, no qual foi investigado o 
equilíbrio dos desafios sociais e logísticos com as oportunidades mais 
recentes de soluções em tecnologias móveis disponíveis no mercado.

Ao longo desta pesquisa, procurou-se estabelecer uma cone-
xão entre as ferramentas de auxílio à gestão de inovação, categoriza-
ção de projetos e metodologia ágil de desenvolvimento. No aspecto 
referente ao processo de inovação, o modelo proposto foi baseado em 
Tidd e Bessant (2015) com enfoque na fase de implementação (Fig. 3).
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Figura 3 – Modelo proposto para a gestão da inovação do desenvolvimento 
do aplicativo de distribuição de cadeiras de rodas infantil de baixo custo

Fonte: adaptado de Tidd e Bessant (2015) e Carvalho e Castro (2016).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 CASO ESTUDADO

Em países em desenvolvimento como o Brasil com grandes di-
ferenças sociais, as dificuldades no acesso aos produtos de tecno-
logia assistiva está diretamente relacionada com o poder aquisitivo.  
A compra de um dispositivo como uma cadeira de rodas pode impac-
tar negativamente na renda familiar, estando, em muitos casos, acima 
do poder de compra. Por isso, adaptações e soluções de baixo custo 
são altamente desejados, principalmente para atender à população de 
baixa renda. A seleção adequada dos materiais no desenvolvimento 
destes dispositivos é importante para garantir a segurança, conforto e 
funcionalidade do equipamento, porém, isso interfere diretamente no 
custo para o usuário final (LIMA e KUNKEL, 2019). 
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Um modelo de cadeira de rodas manual infantil de baixo custo 
foi desenvolvido com tubos e conexões de Policroreto de Vinila (PVC) 
na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) (Fig. 4). A cadeira 
de rodas foi adaptada a partir de modelos do Brasil e EUA (OWF, 
2015; Lopes, 2018). O desenvolvimento de uma cadeira de rodas 
montada com peças facilmente encontrada no mercado e de baixo 
custo pode tornar o produto acessível a mais crianças e, consequen-
temente, promover a educação formal, independência, inclusão so-
cial e futura colocação no mercado de trabalho.

Figura 4 – Cadeira de rodas infantil de baixo custo com tubos de PVC

Fonte: Os autores (2020).

4.2 Desenvolvimento do aplicativo 
para distribuição de cadeira de rodas 

Na fase inicial do projeto de cadeiras de rodas foram definidos 
os stakeholders, partes interessadas ou pessoas envolvidas no desen-
volvimento do projeto. Através de reuniões não estruturadas teve início 
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a busca de respostas para duas questões: como as cadeiras de rodas 
chegarão às crianças que necessitam? É possível melhorar a eficiên-
cia e a eficácia logística de pedidos, distribuição e suporte utilizando 
tecnologias digitais móveis como smartphones ou tablets? Nessa fase 
foram evidenciadas as vantagens do uso da Tecnologia de Informação 
e Comunicação (TIC) na logística: visão integrada e sistêmica de todo 
o processo, rapidez na evolução de pedidos, redução de custos admi-
nistrativos, e dados e informações facilitando o planejamento. Assim, a 
equipe definiu que um aplicativo seria uma alternativa viável para a reali-
zação de pedido, acompanhamento e entrega das cadeiras de rodas às 
crianças que precisam, independentemente de sua posição geográfica. 

Um sistema de gerenciamento logístico baseado em aplicativo 
para dispositivo móvel e web foi criado para a distribuição das cadei-
ras de rodas em diferentes lugares no Brasil. O aplicativo permite o 
cadastro dos solicitantes e dos administradores do sistema por meio 
de plataformas digitais. O sistema permite a realização de pedidos das 
cadeiras de rodas e o acompanhamento deste pedido até sua entrega. 

Para o desenvolvimento do aplicativo foi aplicada a Metodolo-
gia Ágil de Desenvolvimento Software. Na fase de design, que envol-
ve as atividades de concepção do aplicativo, foi definido a interface 
com o usuário semelhante aos sites de compras nativos. Um protó-
tipo do aplicativo foi desenvolvido e apresentado aos stakeholders 
para avaliação e possíveis correções do sistema. Para o desenvol-
vimento do aplicativo foi utilizado um banco de dados MySQL e o 
framework Hibernate, incorporado a um projeto do Spring Framework 
e um servidor Apache Maven. Para o frontend, foram implementa-
das páginas web escritas para HTML-5 em estilo CSS, com estrutura 
montada através do framework IONIC que usa Angular JS.

Em relação à funcionabilidade, o aplicativo pode ser utilizado 
em ambiente web ou dispositivo móvel. O gestor deve permitir o aces-
so ao site do projeto de acordo com o envolvimento dos usuários; 
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estes acessos ocorrem a partir de diferentes páginas, que abrem um 
formulário específico que é validado por um gestor que autorizará o 
acesso às telas específicas a cada tipo de usuário. O sistema permite 
a solicitação de pedidos de cadeiras de rodas por meio de formulários 
específicos, que ficam pendentes de aceitação por um usuário admi-
nistrador. O aplicativo também permite o agendamento para a entre-
ga da cadeira de rodas; o sistema contém um banco de dados para 
disponibilidade de históricos de pedidos e geração de relatórios para 
auxílio de tomada de decisão por parte dos gestores (Fig. 5). 

Figura 5 – Tela do aplicativo SisWeb-CRI

Fonte: Os autores (2020).

A validação do aplicativo é de extrema importância, pois ela 
permite que os usuários avaliem as propostas dos desenvolvedores 
testando-as antes da implementação final do produto. Por isso, dois 
testes foram realizados. O Teste Estrutural adota critérios para a gera-
ção dos casos de teste com a finalidade de identificar defeitos nas es-
truturas internas do software, através de situações que exercitem ade-
quadamente todas as estruturas utilizadas na codificação (Crespo et 
al., 2004). O Teste Funcional adota critérios para a geração dos casos 
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de teste com a finalidade de garantir que os requisitos do software que 
foi construído sejam plenamente atendidos. O aplicativo se encontra 
em fase de validação e, após essa fase, serão desenvolvidas as fases 
de Implantação do aplicativo e feedback dos usuários finais.

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 
SEGUNDO O MODELO DIAMANTE

O projeto de desenvolvimento do aplicativo de distribuição de ca-
deiras de rodas infantil foi caracterizado conforme as quatros dimensões 
NTCR do Modelo Diamante (Fig. 6). A caracterização com base em She-
nhar e Dvir (2010) visa contribuir no entendimento da aplicação do Mo-
delo Diamante como uma ferramenta para identificar o grau de inovação, 
riscos e incertezas no desenvolvimento do aplicativo, além de auxiliar em 
uma abordagem mais adequada no gerenciamento do projeto. 

Figura 6 – Tipologia do projeto de desenvolvimento 
do aplicativo conforme o Modelo Diamante

Fonte: adaptado de Shenhar e Dvir (2010) e Echevest et al. (2020).



191S U M Á R I O

Baseado nos conceitos de inovação e de classificação de pro-
jetos proposta pelo modelo aplicado NTCR, foi proposta a classifi-
cação do projeto de aplicativo para distribuição de cadeira de rodas 
como um projeto de inovação tecnológica radical ou incremental, 
inovação de marcado incremental ou radical e inovação estrutural 
ou modular referente à complexidade do projeto. Segundo Shenhar 
et al. (2020), os gerentes de equipes de projetos devem ser mais 
receptivos à compreensão dos meandros das inovações que desen-
cadearam seus projetos. As classificações podem ser usadas para 
proporcionar fácil acesso aos itens, dando-lhes um contexto por meio 
do qual podemos interpretar uma área ou definir e estabelecer seus 
limites. As classificações focam na identificação de similaridades e 
diferenças entre entidades e nos auxilia no armazenamento e no uso 
de experiências passadas (Shenar e Divir, 2010).

4.3.1 Análise da dimensão novidade

O projeto foi caracterizado como uma plataforma que indica o 
desenvolvimento de um novo tipo de serviço para um segmento de 
clientes externos. Esse tipo de projeto não é novo para o mercado, 
porém, busca substituir ou agregar novas funcionalidades um produ-
to já estabelecido no mercado. Os projetos derivados e plataformas 
são definidos como inovação incremental para o mercado. Stretton 
(2019) afirma que os projetos derivados denotam melhoria em um 
produto existente, e os projetos plataformas denotam uma nova gera-
ção em uma linha de produtos existente, porém a ênfase aqui está na 
incerteza do mercado. Um aplicativo de pedido e acompanhamento 
de entregas não é algo novo para o mercado, porém, nesse caso ele 
foi classificado como plataforma devido à inclusão dos processos de 
logística colaborativa do projeto. 

A cadeira de rodas, produto alvo da distribuição, é única e os 
clientes requisitam este produto sob medida. Por isso, o projeto foi 
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classificado como uma nova geração de produto e processo no mer-
cado. Em um projeto plataforma, o tempo de lançamento é importante 
para a vantagem competitiva. Os membros da equipe ganham expe-
riência técnica e gerencial na introdução de novas gerações de serviço. 
O risco de fracasso nesta caracterização do projeto é médio, pois, 
envolve o risco de não progredir em comparação à geração anterior. 
Mas o risco, para a pesquisa atual, foi considerado baixo, pois até a 
finalização do capítulo, não foi encontrado nenhum projeto semelhante 
em relação à logística de distribuição de cadeira de rodas. A inovação 
nesta dimensão está na melhoria da qualidade de vida do usuário, no 
baixo custo e nos processos logísticos implementados. O plano de 
marketing dos produtos plataformas deve focar na criação da imagem 
do produto, enfatizando suas vantagens. 

4.3.2 Análise da dimensão tecnologia

O projeto foi caracterizado como baixa-tecnologia, pois depen-
de de tecnologias existentes e bem estabelecidas no mercado. Cam-
pos (2017) afirma que a inovação incremental busca extrair o máximo 
valor de produtos e serviços existentes, sem a necessidade de fazer 
mudanças significativas ou grandes investimentos. Carvalho e Castro 
(2016) sugerem que os projetos inovadores incrementais possuem di-
mensões que envolvem melhorias tecnológicas familiares e geralmen-
te envolvem sistemas de arranjos. 

Um sistema baseado em aplicação web e dispositivo móvel não 
é uma novidade e conta para seu desenvolvimento com tecnologias já 
amadurecidas e desenvolvidas em outros locais. Neste tipo de projeto 
a eficiência é de extrema importância, pois o serviço da pesquisa atual, 
adiciona valor para o cliente em relação ao custo, tempo de resposta e 
impacto social. Os efeitos da incerteza tecnológica são de baixo risco, 
porém a comunicação e interação entre os desenvolvedores e clientes 
são fundamentais para que o aplicativo cumpra suas funções. 
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Apesar do projeto ser caracterizado como baixa-tecnologia, de-
vido a sua característica colaborativa, ele requer um alto grau de co-
municação e interação entre os colaboradores. O investimento em trei-
namento da equipe, interações informais e reuniões não-agendadas 
são indicadas para tratar deste item. O risco de fracasso do projeto foi 
classifico como moderado. Os riscos estão associados à eficiência da 
distribuição, atitudes, habilidades gerenciais e na facilidade no uso do 
aplicativo, além das suas questões técnicas. Nesse caso é indicado um 
estilo gerencial mais flexível, aberto às possíveis mudanças e inovações 
com decorrer do tempo, além da formação de uma equipe multidisci-
plinar. Tidd e Bessant (2015) corroboram que a inovação incremental, 
ainda que arriscada, é uma estratégia gerencial de grande potencial, 
porque inicia a partir de algo conhecido, que é aprimorado com o tem-
po. Todavia, apesar deste projeto não apresentar inovações radicais em 
termos tecnológicos, ele pode apresentar impacto significativo em ter-
mos sociais. Os atributos inovadores nos produtos de tecnologia assis-
tivas, mesmo que incrementais, proporcionam melhoria na qualidade 
de vida, aumento da autoestima, maior mobilidade, inclusão social etc.

4.3.3 Análise da dimensão complexidade

O projeto foi caracterizado como montagem, pois a cadeira de 
rodas é uma coleção de elementos, componentes e módulos com-
binados em um único equipamento que desempenha uma função 
simples. O número de atividades administrativas e logísticas para 
controlar pode dificultar o planejamento. Neste sentido, a abordagem 
gerencial, no que se refere aos assuntos relacionados a este eixo 
deve ser mais rígida. Documentar as atividades de forma organizada 
é desejável no sentido de poder repeti-las por outros gestores ou no 
futuro. Esse tipo de projeto requer a habilidade de visão sistêmica por 
parte da gerência. Recomenda-se que o gerente tenha habilidades 
para administração eficiente de diversos tipos de questões técnicas, 
políticas internas, externas e administrativas.
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4.3.4 Análise da dimensão ritmo

O projeto foi caracterizado como regular, pois o desenvolvimento 
de um software requer em muitos casos testes extensos e verificação 
de códigos que absorvem muito tempo da equipe de desenvolvimento. 
Apesar de ter uma data definida para entrega do protótipo, não existe 
nenhum tipo de restrição quanto ao tempo de entrega do produto final. 
Apesar de não ter data definida para entrega do aplicativo, o atraso em 
demasiado pode trazer prejuízos nas demandas sociais, neste sentido, é 
altamente desejável a entrega e execução do aplicativo em tempo hábil.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa visou demonstrar a aplicação da ferramen-
ta de caracterização de projetos Modelo Diamante aliada à Metodo-
logia Ágil de Desenvolvimento de Software no processo de gestão da 
inovação, no desenvolvimento de um aplicativo de gerenciamento lo-
gístico de distribuição de cadeira de rodas infantil no Brasil. Com a apli-
cação deste exemplar foi proposto um modelo de desenvolvimento de 
aplicativo flexível e adaptativo, que permita lidar com as dinâmicas de 
incertezas e riscos em projeto. Compreender as características de um 
projeto, logo no início, tem grande relevância, pois permite selecionar 
uma estratégia de desenvolvimento mais adequada, além de minimizar 
os riscos de fracasso do projeto. O Modelo Diamante forneceu uma es-
trutura possível para analisar a inovação no nível de projeto, integrando 
o gerenciamento de projeto e a gestão de inovação.

A análise realizada não oferece uma solução para todas as dificulda-
des envolvidas no ambiente de desenvolvimento de software, porém, este 
modelo pode ser redefinido para melhor moldar-se aos diferentes cenários 
durante o desenvolvimento do projeto, e a inovação deve ser gerenciada 



195S U M Á R I O

a cada passo. Por fim, este estudo preenche uma importante lacuna na 
literatura, pois identificou-se muitos estudos com uso do Modelo Diamantes 
e projetos gerenciados por abordagens ágeis, mas não relacionando as 
duas áreas. A pesquisa visa contribuir tanto para as empresas quanto para 
pesquisadores poderem explorar mais maneiras de entender as diferenças 
dos projetos com os diferentes graus de inovações.

Para pesquisas futuras pode ser realizado, além de uma 
análise quantitativa atribuindo valores para cada nivel dos eixo do 
Modelo Diamante, uma análise mais aprofundada das difculdades 
encontradas no projeto. Sugerimos, também, uma investigação que 
possa ter como objetivo encontrar diferentes dimensões ou eixos 
para classificação de projetos.
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RESUMO:
A manufatura aditiva ou impressão 3D é uma das tecnologias da Indústria 4.0 
mais utilizada na área da saúde. Na Universidade Federal de São Paulo (Uni-
fesp), a impressão 3D tem sido utilizada no Programa de Extensão Mao3D, 
para a produção de próteses de membro superior que são doadas para crian-
ças e adultos com malformação ou amputação. O objetivo dessa pesquisa foi 
analisar a estratégia de gestão da produção de próteses mecânicas de mem-
bro superior por impressão 3D do Programa Mao3D, considerando a etapa 
de implementação de Tidd e Bessant (2015). A metodologia adotada foi uma 
abordagem qualitativa e descritiva para apresentar as estratégias de gestão uti-
lizada no Programa Mao3D. O estudo de caso único foi utilizado como método. 
A análise das características da estratégia de gestão do Programa Mao3D foi 
realizada a partir da visão e percepção dos seus integrantes. A coleta de dados 
foi feita a partir de entrevistas, observação direta e análise documental. Nos 
resultados são apresentados a composição da equipe, o procedimento opera-
cional padrão atual do laboratório e a estruturação de produção de próteses. As 
três caraterísticas da técnica de Controle da Qualidade Total (Total Quality Con-
trol, TQC) implementadas no processo de produção das próteses do Mao3D 
permitiram entender e compreender as necessidades dos voluntários que tra-
balham no laboratório, manter padrões que atendem à essas necessidades e 
evoluir esses padrões com uma visão humanista. A implementação da estrutura 
de execução de Tidd e Bessant (2015) quadruplicou a produção de próteses 
aumentando consideravelmente o número de pessoas atendidas pelo Mao3D.

PALAVRAS CHAVES: Manufatura aditiva; Impressão 3D; Gestão; Prótese.
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ABSTRACT:
Additive manufacturing or 3D printing is one of Industry 4.0’s most widely used 
technologies in healthcare. At the Federal University of São Paulo (Unifesp), 3D 
printing has been used in the Mao3D Extension Program, to produce upper limb 
prostheses that are donated to children and adults with malformation or ampu-
tation. The objective of this research was to analyze the management strategy 
to produce mechanical prostheses of upper limbs by 3D printing of the Mao3D 
Program, considering the stage of implementation of Tidd e Bessant (2015). The 
methodology adopted was a qualitative and descriptive approach to present 
the management strategies used in the Mao3D Program. The single case study 
was used as a method. The analysis of the characteristics of the management 
strategy of the Mao3D Program was carried out based on the vision and percep-
tion of its members. Data collection was carried out through interviews, direct 
observation, and documentary analysis. The results show the composition of the 
team, the current standard operating procedure of the laboratory and the struc-
turing of prosthesis production. The three basic characteristics of Total Quality 
Control technique implemented in the production process of the prostheses of 
the Mao3D Program allowed to understand and comprehend the needs of the 
volunteers who work in the laboratory, maintain standards that meet those needs 
and evolve those standards with a humanistic vision. The implementation of the 
Tidd e Bessant (2015) execution structure quadrupled the production of pros-
theses, considerably increasing the number of people served.

KEYWORD: Additive manufacturing; 3d printing; Innovation management; Prosthesis.
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1. INTRODUÇÃO

Desde a primeira Revolução Industrial, as empresas competem 
entre si com ideias inovadoras para conquistar novos consumidores e 
não perder clientes. Criar produtos ou melhorar designs de produtos 
existentes são estratégias de inovação movidas pela habilidade de re-
lações estabelecidas e percepção de oportunidades (TIDD; BESSANT, 
2015). A saúde 4.0 é um campo em expansão com muitas possibilida-
des de inovação. As inovações podem ser de conhecimento, a partir 
do desenvolvimento e aplicação de novos métodos; ou inovação física, 
pela criação de novos dispositivos (CAPANEMA et al. 2010). A manufa-
tura aditiva, popularizada como impressão 3D, é uma das tecnologias 
da quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0, que tem proporcionado 
muitas possibilidades na área da saúde (KUNKEL et al. 2020). 

Em São José dos Campos, na Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), a impressão 3D tem sido utilizada no Programa de Ex-
tensão Mao3D, para a produção de próteses de membro superior para 
crianças e adultos com malformação, amputação ou pessoas com fun-
ções motoras comprometidas por disfunções neurológicas (Mao3D, 
2020; Bina et al., 2020). As atividades do Mao3D são realizadas de 
forma interdisciplinar, com a ajuda de colaboradores de diversas áreas 
como saúde, design e engenharia (GONÇALVES, 2021). 

Os modelos convencionais de próteses mecânicas de mem-
bro superior são inacessíveis ou inadequados ao público infantil. O 
alto custo dificulta o acesso à primeira prótese e de novas próteses 
que são necessárias quando a criança cresce. Além disso, a maioria 
dos modelos comerciais de próteses infantis são desconfortáveis e 
pesados. A utilização de impressoras 3D do tipo desktop e filamen-
tos poliméricos que tem um valor mais acessível tem resultado em 
considerável redução de custo e tempo de fabricação desse tipo de 
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prótese (ZUNIGA et al., 2015). A impressão 3D permite ainda liberdade 
no processo de manufatura e a criação de dispositivos mais leves, que 
podem ser personalizados com cores e detalhes infantis na forma de 
modelos exclusivos para cada usuário (KUNKEL et al., 2019).

A literatura apresenta alguns estudos sobre a produção, de-
senvolvimento e os avanços dos modelos de próteses de membro 
superior por impressão 3D (ZUNIGA et al., 2015; TANAKA; MIRIC, 
2016; ZUNIGA et al. 2016), porém, estudos que apresentam a es-
tratégia de gestão utilizada na produção de próteses 3D não são 
encontrados. Neste capítulo, as próteses produzidas pela tecnologia 
de impressão 3D serão denominadas apenas como próteses 3D. A 
produção deste tipo de dispositivo é recente no mercado brasileiro 
da saúde, design e engenharia. Além do Mao3D, outros dois proje-
tos sociais têm se dedicado ao desenvolvimento de próteses 3D de 
membro superior, a Associação Dar a Mão no Paraná e a e-Nable 
Brasil em Pernambuco (ASSOCIAÇÃO DAR A MÃO, 2020; E-NABLE 
BRASIL, 2020). No entanto, não foi encontrada nenhuma publicação 
na literatura abordando o gerenciamento da produção das próteses 
3D, configurando-se assim essa uma lacuna na literatura e a motiva-
ção para a realização da presente pesquisa. 

Nesse capítulo de livro será apresentada uma pesquisa descri-
tiva da estratégia de gestão da produção de próteses mecânicas de 
membro superior por impressão 3D do Programa Mao3D da Unifesp 
considerando a etapa de implementação de Tidd e Bessant (2015). A 
pesquisa foi organizada como segue após a breve introdução desta 
seção 1. Na seção 2 é apresentada uma revisão da literatura sobre 
próteses de membro superior, uso da impressão 3D na produção de 
próteses, a gestão da inovação e a gestão da qualidade; na seção 3 é 
descrita a metodologia de pesquisa aplicada; na seção 4 são descri-
tos os resultados, análise e discussão e, finalmente, na última seção 
são apresentadas as considerações finais da pesquisa.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 PRÓTESES CONVENCIONAIS DE MEMBRO SUPERIOR

A mão é um membro de grande importância para a realização 
de diversas funções complexas como autocuidado, manipulação de 
objetos, interação com o meio ambiente e autoexpressão. Próteses 
são dispositivos utilizados para substituir um membro, inteiro ou 
parcial, ausente de uma pessoa. O registro das primeiras próteses 
de membro superior foi feito no Século XVI, mas os avanços tec-
nológico dos últimos anos têm permitido a fabricação de próteses 
mais leves e funcionais para auxiliar nas atividades cotidianas dos 
usuários (BRASIL, 2010). 

As próteses de membro superior são divididas em passivas (es-
téticas) e ativas (mecânicas e mioelétricas) (BOCCOLONI, 2000) (Figu-
ra 1). Segundo Blohmke (1994) a prótese passiva ou estética reproduz 
a aparência externa do membro, sem mecanismos que permitam a 
realização de movimentos. A prótese ativa é articulada por mecanis-
mos de acionamento que são controlados pelo próprio usuário. A pró-
tese mecânica é acionada por tirantes ou fios presos a partir do mo-
vimento de uma articulação do braço que resultam na movimentação 
dos dedos da prótese (CARVALHO, 2004). A próteses mioelétrica é 
acionada pelo movimento de músculos do usuário por meio de ele-
trodos que captam os sinais elétricos emitidos durante a contração 
muscular (HECKATORNE, 2002).
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Figura 1 – Tipos de próteses comerciais convencionais de membro 
superior. A) Prótese estética e; B) Prótese mecânica e mioéletrica

Fonte: Os autores (2020).

2.2 USO DA IMPRESSÃO 3D NA PRODUÇÃO 
PRÓTESES DE MEMBRO SUPERIOR

A tecnologia de impressão 3D usa processos aditivos de ma-
teriais para a produção de um objeto a partir de arquivos de dese-
nho digitais (Rodrigues et al., 2017). Atualmente existem cerca de 20 
processos que realizam a manufatura pela deposição de camadas de 
material, a diferença entre os processos está relacionada com o tipo 
de material utilizado e a forma como a matéria prima é processada 
(VOLPATO, 2017). Dois processos se destacam na impressão 3D de 
próteses, a estereolitografia (stereolithography, SLA) e a Modelagem 
por Fusão e Deposição (Fused Deposition Modeling, FDM) (idem).

Na manufatura de um objeto 3D, primeiro um desenho 3D é criado 
em um software de modelagem assistido por computador, e depois o ar-
quivo digital do desenho é enviado para a impressora 3D. O processo SLA 
utiliza resina liquida fotossensível que se torna rígida após a sua interação 
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com a energia de um laser. No processo FDM, uma extrusora aquece um 
filamento polimérico para que ele seja amolecido e depositado em cama-
das sobre uma mesa de impressão (Figura 2) (MWEMA; AKINLABI, 2020).

Figura 2 – Processos de manufatura aditiva: A) Estereolitografia 
(SLA) e B) Modelagem por Fusão e Deposição (FDM)

Fonte: Os autores (2020).

O processo de impressão FDM é mais acessível que o SLA ao 
se considerar o custo da impressora 3D e material. Os filamentos utili-
zados no processo FDM apresentam uma grande variedade de cores 
e propriedades mecânicas (MASOOD, 2014). Eles podem ser biode-
gradáveis como o poli(ácido láctico) (PLA) que tem origem vegetal. 
A impressão 3D tem possibilitado a criação de novos modelos de 
próteses de membro superior com custo menor facilitando o acesso 
de crianças a este dispositivo. Em 2013, na África do Sul, foi criado 
o primeiro modelo de prótese mecânica de membro superior por im-
pressão 3D com uso do processo FDM (MAKERBOT, 2020). A partir 
desse modelo foi criada, em 2014, a Fundação e-Nable nos EUA, 
que tem desenvolvido diversos modelos de próteses com a ajuda de 
voluntários (SCHULL, 2015). Os modelos de próteses da e-Nable são 
disponibilizados gratuitamente na internet, com licença open source 
que proíbe a sua comercialização (e-NABLE, 2020).
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2.3 GESTÃO DA INOVAÇÃO

A inovação pode ser de diversos tipos, de modelo de negócios, 
de processos, de mercado, de cliente-alvo, inovações radicais etc. De 
modo geral, a inovação tem regido a produção de novos produtos (TRÍAS 
DE BES; KOTLER, 2011). Por isso, as empresas têm buscado constan-
temente inovar na criação de novos produtos e processos (TOMAÉL; 
ALCARÁ; CHIARA, 2005; BISNETO; LINS, 2015). A inovação na empre-
sa, segundo Tidd e Bessant (2015), é um processo de quatro fases: 1) 
Busca: ocorre quando as possibilidades de inovação são investigadas 
dentro do cenário que se está inserido; 2) Seleção: é a decisão de como 
a empresa pode se desenvolver melhor a partir de aspectos estratégi-
cos; 3) Implementação: requer colocar em prática a ideia desenvolvida 
em um mercado interno ou externo; e 4) Captura de valor: quando a em-
presa procura estabilidade e formas de melhorar por meio da inovação, 
a partir do aprendizado adquirido ao longo da nova proposta (Figura 3).

Figura 3 – fases do processo de inovação

Fonte: adaptada de Tidd e Bessant (2015, p. 46).

Na fase 3, de implementação da inovação na empresa, é ne-
cessário estabelecer um processo de desenvolvimento do produto, 
com a participação de uma equipe que possa dar suporte a essa 
inovação. Quatro estruturas são sugeridas para a criação da equipe: 
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1) Estrutura funcional ou departamental; 2) Estrutura leve de gestão 
de produto, 3) Estrutura pesada de gestão de produto e; 4) Estrutura 
das equipes de execução de projeto.

As duas primeiras estruturas de gestão de produto funcionam 
de forma hierárquica e tradicional com diferentes formas de comunica-
ção. Na primeira, os gestores dos departamentos realizam a comuni-
cação entre a equipe, e, na segunda, um gestor tem uma posição de 
coordenador. A estrutura pesada de gestão de produto tem a forma 
de matriz liderada por um gestor de projeto com grande influência so-
bre o pessoal envolvido, mas também sobre direções estratégicas de 
áreas críticas de contribuição para o projeto. A estrutura das equipes 
de execução de projeto é formada por uma equipe em tempo integral, 
na qual todos saem das suas áreas para auxiliar no desenvolvimento 
de um produto, liderado por um gestor (TIDD; BESSANT, 2015, p. 384).

2.4 GESTÃO DA QUALIDADE

Atualmente, a gestão da qualidade é reconhecida como uma 
estratégia para melhorar a produtividade e competitividade. Antes da 
Revolução Industrial eram os artesões que determinavam a qualidade 
dos seus produtos. Com o uso das máquinas e aumento da produ-
ção de produtos, o controle da qualidade passou a ser analisado nos 
processos de fabricação. As técnicas mais aplicadas para organiza-
ção da qualidade de um produto ou serviço são o Controle da Quali-
dade Total (Total Quality Control, TQC) e o Desdobramento da Função 
Qualidade (Quality Function Deployment, QFD). A técnica TQC tem 
três requisitos básicas: 1) Entender e compreender as necessidades 
das pessoas e estabelecer padrões para o atendimento dessas ne-
cessidades; 2) Manter os padrões que atendem às necessidades das 
pessoas; e 3) Evoluir constantemente os padrões requeridos para 
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atender às necessidades das pessoas, com uma abordagem estra-
tégica e visão humanista (CAMPOS, 2004). A técnica QFD foi criada 
para permitir que as necessidades do cliente influenciem nos projetos 
de melhoria do produto. O processo de qualidade proposto nessa 
técnica converte dados em requisitos, faz a extração de característi-
cas de produto a partir dos requisitos, e a partir disso gera a relação 
entre requisitos e características (CARPINETTI, 2012).

3. METODOLOGIA

Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa, uma vez que os 
pesquisadores tiveram a preocupação em trazer uma maior compreen-
são de um determinado grupo sem utilizar números (GODOY, 1995; 
NEUMAN, 2014). O método descritivo encaixa-se na pretensão dos pes-
quisadores em explicar detalhadamente as estratégias de gestão utiliza-
da em uma empresa ou instituição. Assim, essa pesquisa tem o caráter 
descritivo e, como método, o estudo de caso único, que é muito utilizado 
na administração de empresas e em pesquisas nas áreas de gestão e 
estratégia empresarial (LEE; COLLIER; CULLEN, 2007). Este método foi 
escolhido, pois permite a realização de uma pesquisa profunda de uma 
entidade bem definida como um programa, instituição, sistema educati-
vo, pessoa, ou unidade social (CRESWELL, 1998; YIN, 2003). 

Visto que o Mao3D, caracteriza-se como um Programa de Exten-
são que produz próteses de membro superior por impressão 3D, nessa 
pesquisa buscou-se esclarecer como foi realizada a etapa de imple-
mentação de Tidd e Bessant (2015) pela apresentação da motivação e 
criação do projeto, desenvolvimento e gestão da produção de próteses. 
Será apresentada ainda a composição da equipe, o procedimento ope-
racional padrão atual e a estruturação do laboratório onde as próteses 
são produzidas. A análise das características da estratégia de gestão 
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do Programa Mao3D foi realizada a partir da visão e percepção dos 
seus integrantes. A coleta de dados foi realizada a partir do cruzamento 
de dados obtidos por meio de entrevistas (fonte primária), observação 
direta e análise documental. Após a coleta, os registros foram orga-
nizados e compilados para realização da análise e estruturação dos 
resultados para formalização do relatório do estudo de caso. A pesqui-
sa foi dividida nas seguintes etapas: 1) Coleta de dados; 2) Análise e 
estruturação dos dados; 3) Descrição da estratégia de implementação 
utilizada; e 4) Discussão sobre os resultados do uso da estratégia e 
alcance da gestão de qualidade na melhoria da produtividade.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MAO3D

A Profa. Dra. Maria Elizete Kunkel, atualmente docente do Insti-
tuto de Ciência e Tecnologia da Unifesp de São José dos Campos SP, 
retornou ao Brasil em 2012, após terminar seu doutorado na Alemanha, 
com a intenção de trabalhar com projetos sociais. Em 2013, ela atuou 
como professora visitante na Universidade Federal do ABC (UFABC) e 
lá recebeu um treinamento de manufatura aditiva. No mesmo período, 
na África do Sul, Richard van criava o primeiro modelo de prótese 3D 
mecânica de membro superior, a Robohand. Durante o treinamento 
com impressora 3D na UFABC, ela viu o vídeo de Richard que explica-
va sobre o funcionamento da prótese 3D e que o modelo seria dispo-
nibilizado na internet (MAKERBOT, 2013). 

A partir do modelo Robohand, a Fundação e-Nable foi criada nos 
Estados Unidos em 2014 e passou a disponibilizar na internet vários 
modelos de próteses 3D com opções de personagens infantis. No mes-
mo ano, Kunkel criou o Programa de Extensão Mao3D na UFABC para 
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fazer doação de próteses 3D. O primeiro voluntário no Brasil a receber 
uma prótese do Mao3D foi um homem que havia perdido as duas mãos, 
em um acidente de trabalho, e estava se recuperando da cirurgia de 
amputação em um hospital de São Paulo (G1JN, 2014). Desde 2015, o 
Programa de Extensão Mao3D passou a ser desenvolvido na Unifesp, 
devido a aprovação de Kunkel em um concurso público. Iniciou-se en-
tão um processo de treinamento de alunos e busca de parcerias com 
empresas de impressão 3D para a estruturação do Mao3D (Figura 4). 

Figura 4 – Crianças protetizadas pelo projeto Mao3D

Fonte: Os autores (2020).

A empresa Boa Impressão 3D de Curitiba (BOA IMPRESSÃO 
3D, 2020) e Sethi 3D de Campinas (SETHI 3D, 2020) doaram impres-
soras 3D e filamentos para a produção das primeiras próteses do 
Mao3D. Visto que o Sistema único de Saúde (SUS) brasileiro não 
fornece prótese infantil, a principal motivação do Mao3D é atender 
crianças que não conseguem ter acesso a uma prótese de membro 
superior. O Programa já atendeu mais de 20 pessoas em todo o Brasil 
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favorecendo a inclusão social dessa parte da população (Kunkel et 
al., 2019). Além das próteses 3D, os usuários recebem ainda acom-
panhamento psicológico e reabilitação, serviços providos por uma 
psicóloga e terapeuta ocupacional do grupo (MAO3D, 2020).

4.2 A EQUIPE DO MAO3D

O desenvolvimento e produção de próteses é uma área multidis-
ciplinar que integra diversos conhecimentos de saúde, design, engenha-
ria, gestão e outros. Qualquer pessoa com acesso a uma impressora 3D 
pode baixar pela internet os arquivos digitais de partes de uma prótese, 
fazer a impressão e montagem da prótese. Porém, é importante ressaltar 
que a legislação brasileira determina que próteses são dispositivos mé-
dicos e por isso devem ser prescritas por um profissional de saúde como 
um Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional (BRASIL, 2010). 

O Projeto Mao3D conta com a ajuda de muitos colaboradores 
para fazer a produção e doação de próteses de membro superior. 
Pessoas, de todo o Brasil, mandam mensagens por meio das redes 
sociais do projeto (Facebook, Instagram e e-mail) oferecendo ajuda 
ou recursos para viabilizar a produção e doação das próteses. Atual-
mente, o Mao3D conta com a ajuda de 10 colaboradores voluntá-
rios entre psicólogos, terapeutas ocupacionais e alunos de ensino 
técnico, graduação e pós-graduação da Unifesp e externos. Cada 
integrante atua de forma diferente em várias funções no projeto como 
o processo de produção das próteses, manutenção das impressoras 
3D e divulgação. A equipe de saúde se encarrega da prescrição das 
próteses, acompanhamento psicológico e reabilitação dos usuários 
(BINA et al., 2020; GONÇALVES, 2021).

A motivação de uma pessoa ocorre de forma intrínseca e os im-
pulsos motivacionais são responsabilidade do próprio individuo em uma 
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determinada situação. Dessa forma, o processo motivacional é uma 
particularidade de cada um e não é possível gerar o mesmo instinto 
motivacional em cada voluntário ou motivá-los da mesma forma (VOL-
PATO; CIMBALISTA, 2002). Por ser um projeto social e não ter uma fonte 
de renda própria, o Mao3D precisa de voluntários para que ele possa 
continuar com as doações. Os voluntários que atuam no Mao3D são 
motivados pelo propósito de ajudar a quem precisa de uma prótese. 

As três caraterísticas básicas da técnica do TQC foram imple-
mentados no Mao3D para manter a organização do processo de pro-
dução das próteses. Para compreender e entender as necessidades 
dos voluntários que trabalham no laboratório, manter padrões que 
atendem a essas necessidades e evoluir esses padrões com uma vi-
são humanista, uma enquete foi realizada. A seguinte pergunta “Qual 
a sua motivação para trabalhar no Mao3D?” foi feita individualmente 
para cada voluntário. Apresenta-se algumas respostas no Quadro 1.

Quadro 1 – Resposta de alguns voluntários em relação à 
pergunta “Qual a sua motivação para trabalhar no Mao3D?”

“Participo do projeto pois vejo nele uma grande forma de impactar a sociedade, uma criança de 
cada vez, e ao mesmo tempo aprender mais sobre tecnologias de uma área de estudo que me 
fascina.” (Voluntário 1)

“Poder ser capaz de ajudar outras pessoas com certeza é o que me move para sempre continuar 
aprendendo. E isso é o Mao3D: um projeto incrível que impacta positivamente na vida de tantas 
pessoas e com uma equipe sensacional, que está sempre se aprimorando para melhor atender a 
missão desse projeto.” (Voluntário 2)

“...minhas principais motivações são: o objetivo, algo claro em que todas as pessoas se unem para 
realizar a protetização de uma criança, algo que para nós deva ser simples, mas que para a pessoa 
que recebe pode mudar a vida, autoestima, oportunidades, etc. As pessoas, a amizade, a ajuda um 
ao outro, a troca de informações, e o ambiente agradável, me fazem ter orgulho de fazer parte do 
projeto com as pessoas certas.” (Voluntário 3)

“A maior motivação em participar do projeto é ter uma experiência além da teoria aplicada na sala de 
aula. É viver a realidade e aprender com essa vivência. Outro fato muito importante é a contribuição 
da universidade pública para a sociedade. Utilizando a ciência e tecnologia em prol da melhoria de 
vida dos indivíduos e o melhor, atendendo aqueles que mais necessitam.” (Voluntário 4).

Fonte: Os autores (2020).
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O resultado da enquete revelou que o propósito do projeto “pro-
tetizar e reabilitar quem precisa melhorando a sua qualidade de vida” 
(dados da pesquisa, 2020) está muito claro para cada integrante da 
equipe. Por isso, todos da equipe têm cooperado com a gestão de 
produção utilizada para uma organização de produção de qualidade 
do produto. A inovação organizacional também é considerada uma 
inovação (MANUAL DE OSLO, 2005).

Além disso, de acordo com Frederick Herzberg, fatores higiênicos 
relacionados ao meio que o funcionário atua, tem total influência nos estí-
mulos e motivações dentro do trabalho (SOARES, 2015). O ambiente de 
trabalho precisa ser favorável para a criação de nova ideias, contribuição 
no projeto, troca de conhecimentos e solução de problemas. O Labora-
tório do Mao3D não tem um espaço físico grande para as atividades, por 
isso, pequenos ajustes na estrutura foram implementados para tornar o 
ambiente mais agradável durante às 5h que os voluntários trabalham 
lá. As melhorias estruturais realizadas foram o reposicionamento das 
mesas e arranjo de computadores individuais e disponibilidade de um 
espaço vazio para quem não precisa utilizar o computador. Além disso, 
foi feita uma decoração nas paredes com pôsteres de frases motivacio-
nais, e a criação de uma mini copa com equipamento de micro-ondas, 
máquina de café, biscoitos, leite em pó e chá. (Figura 5).

Figura 5 – Estrutura atual do laboratório LOP3D do Mao3D

Fonte: Os autores (2020).
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4.3 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

O processo de protetização e reabilitação do Mao3D tem três fases: 
atendimento do paciente, produção da prótese, e reabilitação (Figura 6).

Figura 6 – Etapas do processo de protetização do Mao3D

Fonte: Os autores (2020).

No procedimento operacional padrão do Mao3D, as funções, 
procedimentos, tarefas e responsabilidades são distribuídos entre a 
equipe para garantir uma comunicação inteligente. Cada um tem a 
oportunidade de atuar em todas as etapas do processo com um papel 
bem definido. Na Fase 1 é realizado o atendimento inicial do paciente 
pela psicóloga e terapeuta ocupacional de modo remoto. Esta fase 
é dividida em quatro etapas: 1) Preenchimento de um formulário do 
Google, disponível no site do Mao3D, com dados e fotos do membro 
da criança ou adulto que precisa de uma prótese (requerente). O caso 
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é analisado para definir se o requerente se enquadra nos pré-requisitos 
de protetização e disponibilidade de modelos; 2) Atendimento inicial 
remoto por chamada de vídeo com a coordenadora do projeto, psi-
cóloga e terapeuta ocupacional para compreensão dos desejos, ne-
cessidades e expectativas do requerente; 3) Aquisição de medidas do 
membro remanescente como o fornecimento dos dados pelo próprio 
paciente seguindo um protocolo com uso de fotos; 4) Prescrição do 
modelo de prótese adequado pela terapeuta ocupacional de acordo 
com o tipo de malformação ou amputação. 

A Fase 2 de produção da prótese 3D é realizada no Laboratório 
de Próteses e Órteses (LOP3D) da Unifesp, também sem a presença do 
paciente. Cada prótese é formada por muitas peças que requerem con-
figurações de impressão diferentes, a equipe que trabalha no laboratório 
precisa estar atenta à produção, para que a qualidade final da prótese 
não fique abaixo do esperado, pois isso pode prejudicar a reabilitação. 
A fase 2 tem 4 etapas: 1) Customização de cor e personagem escolhido 
pelo requerente por um catálogo da prótese com mais de 70 opções que 
fica no site Mao3D; 2) Modelagem 3D das peças da prótese (dimensio-
namento com base no modelo inicial); 3) Impressão 3D das peças de 
acordo com um protocolo de qualidade de impressão; 4) Montagem e 
moldagem da prótese 3D de acordo com as medidas da criança para 
permitir um bom encaixe já que a prótese é feita sob medida. 

A Fase 3 de reabilitação do paciente visa melhorar a sua adap-
tação ao uso da prótese. Essa fase é dividida em 4 etapas de forma 
presencial: 1) Entrega da prótese e testes iniciais de ajuste; 2) Atendi-
mento psicológico para analisar se as expectativas iniciais do usuário 
em relação à prótese foram atendidas e avaliação da terapeuta ocupa-
cional para definir quais atividades ele não consegue realizar pela falta do 
membro e quais ele pretende realizar com a prótese 3D; 3) Realização de 
treino de atividades diárias como usar talher, escovar os dentes, andar de 
bicicleta etc. Essa etapa requer de 2 a 5 atendimentos para que o usuário 
alcance maior autonomia e independência; 4) Atendimentos finais da 
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psicóloga com o usuário para verificar se suas expectativas finais foram 
alcançadas e como ele se sente com o uso da prótese em seu ambiente.

4.4 GESTÃO DO LABORATÓRIO

A produção das próteses do Mao3D é realizada no LOP3D for-
mado por impressoras 3D, filamentos e computadores com softwa-
res livres. Até 2018, o laboratório não possuía um horário definido de 
funcionamento e as funções não eram bem distribuídas entre os inte-
grantes, assim, a impressão 3D das peças e montagem das próteses 
não aconteciam de forma organizada. Em 2019 foi implementada a 
estrutura de execução de projeto indicada por Tidd e Bessant (2015). 
A equipe passou a atuar em tempo integral, com cada um atuando em 
todas as áreas sob a liderança de um gestor (GONÇALVES, 2021). As 
três atividades principais no LOP3D são a modelagem 3D das peças 
da prótese, impressão 3D das peças, e a moldagem e montagem da 
prótese. É necessário que um gestor determine quem irá realizar cada 
função e supervisione cada etapa do processo de produção (Figura 7).

Figura 7 – Estrutura de execução de projeto de 
Tidd e Bessant implementada no Mao3D

Fonte: Os autores (2020).
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A inserção do novo modelo de gestão no funcionamento do LO-
P3D gerou um novo padrão organizacional, o processo foi dividido em 
etapas para produzir mais próteses em menor tempo e com maior qua-
lidade. Atualmente, o laboratório é utilizado por sete pessoas divididas 
nos turnos, matutino, vespertino e noturno sob a coordenação de uma 
coordenadora que faz a gestão da equipe. 

A gestão das atividades do LOP3D é organizada na plata-
forma eletrônica colaborativa Trello®. Essa ferramenta auxilia na 
comunicação da equipe em relação ao andamento das etapas de 
produção das próteses para melhorar a produtividade. Nas figuras 8 
e 9 é possível visualizar como é feita a comunicação entre a equipe 
utilizando o Trello® durante a produção de uma prótese. As próte-
ses do Mao3D são divididas por peças, a quantidade de peças varia 
de acordo com o modelo a ser impresso para cada caso. O modelo 
Unlimbited Arm v2.1 é constituído por 33 peças, divididas em seis 
conjuntos: Fingers (falange distal), Phalanx (falange proximal), Palm 
(palma), Forearm (antebraço), Cuff (cotovelo) e Pins (pinos). A figura 
9 apresenta do lado esquerdo o caso em andamento (Helena) e do 
lado direito as peças que ainda serão impressas do modelo Un-
limbited Arm. A medida em que as peças são produzidas elas são 
retiradas da lista e todos podem acompanhar o processo.
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Figura 8 – Print da plataforma Trello® indicando o controle de peças 
a serem manufaturadas para a produção de uma prótese

Fonte: Os autores (2020).

Cada voluntário da equipe possui uma pasta no Trello® e pre-
cisa atualizar o seu status antes de terminar o horário de trabalho no 
laboratório. Nessa pasta ele relata o que foi realizado no seu turno 
no laboratório, como, por exemplo, a lista de peças que foram pro-
duzidas, bem como a cor e quantidade do filamento utilizado na pro-
dução da peça. A pasta também é utilizada para o registro de algum 
problema com a impressora 3D ou com a peça durante o processo 
de impressão. Dessa forma, a comunicação é realizada de forma 
mais clara e o próximo voluntário que vai trabalhar no laboratório pre-
cisa ler o relato da pessoa anterior para compreender o que ele pre-
cisa fazer no seu turno (Figura 9).
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Figura 9 – Print da plataforma Trello® indicando a linha de produção de 
voluntário no laboratório durante a impressão das partes de uma prótese

Fonte: Os autores (2020).

A gestão de produção do Mao3D foi melhorada com base no 
cotidiano do projeto que incialmente funcionava com base em tentati-
vas e erros até alcançar o objetivo de produção estabelecido pela equi-
pe. A nova implementação estrutural e organizacional do projeto gerou 
uma nova gestão de produção de 1 a 2 próteses mensais. Um dos 
objetivos do Mao3D ao mudar seu processo de produção era produzir 
mais próteses durante um ano e ajudar mais pessoas fora do estado 
de São Paulo. Em 2019, ano da implementação da nova gestão, foram 
produzidas 12 próteses e 6 foram doadas para pessoas residindo fora 
do estado de São Paulo. O objetivo do projeto foi alcançando a partir 
da implementação da nova gestão de produção.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mundo está em constante crescimento e mudança, inovações 
irão surgir constantemente, pois as necessidades dos indivíduos mu-
dam a cada dia. No entanto, é importante estabelecer processos e 
controle para manter a qualidade e atender à demanda. Visto que não 
foram encontradas publicações descrevendo com detalhes o proces-
so de gestão no desenvolvimento de próteses ou outros dispositivos 
de tecnologia assistiva utilizando impressão 3D, a pesquisa se propôs 
a incrementar a literatura, sobre a gestão da produção de próteses 3D 
pela análise de como o Programa Mao3D utilizou a fase de implemen-
tação de Tidd e Bessant (2015) como estratégia de gestão e produção 
de próteses de membro superior produzidas impressão 3D. 

Desde que os modelos de prótese têm sido disponibilizados 
pela internet, surgiram várias pessoas e grupos com interesse em 
produzir próteses por impressão 3D para fazer doações. Porém, a 
maioria destes projetos não tem continuidade, provavelmente pela 
ausência de conhecimento na área de gestão e uma equipe multidis-
ciplinar para fazer a produção da prótese e reabilitação do usuário. 
De acordo com Ehrhardt et al. (2014) a presença de pessoas de vá-
rias disciplinas formando equipes multidisciplinares nos processos 
de inovação promove a criatividade, agiliza o processo de tomada 
de decisão, melhora a aprendizagem organizacional da equipe e o 
desempenho. A multidisciplinaridade requer compartilhamento de 
conhecimento entre os membros da equipe, e os membros devem 
estar dispostos a compartilhar o que sabem, e abertos para aprender 
com os demais. Quanto mais disseminado for o conhecimento dos 
integrantes mais produtiva e efetiva é a equipe (Mariano et al., 2019).

Essa pesquisa traz elementos que podem ser importantes para 
que novos grupos possam ser formados para a produção e doação de 
próteses de membro superior. Os resultados aqui apresentados podem 
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interessar aos pesquisadores, estudantes, colaboradores que utilizam os 
modelos digitais de próteses da e-Nable e não possuem um projeto de 
gestão bem definido. Os principais resultados obtidos nessa pesquisa 
foram: 1) A descrição do processo de gestão implementado no projeto 
Mao3D; e 2) A apresentação de como a implementação dessa estratégia 
de gestão trouxe melhorias no processo de produção de próteses 3D. 

Conclui-se que a inovação tecnológica deve seguir um plano de 
gestão para dimensionar os avanços e retrocessos, ou seja, entender o 
caminho percorrido em busca da inovação. Tanto a equipe do Mao3D 
quanto as pessoas que acompanham do lado de fora do projeto po-
dem perceber a mudança na forma da gestão refletida no aumento da 
produtividade. Houve uma grande necessidade de estruturar melhor a 
equipe, dividindo funções, trabalhos e acrescentando um gestor para 
acompanhar todas as áreas do projeto e supervisionar o serviço de 
cada integrante da equipe. Espera-se que, a partir dos conhecimentos 
e vivência extraídos e apresentados nessa pesquisa, o nosso trabalho 
possa gerar a produção de trabalhos futuros na gestão de próteses e 
na criação de protocolos para auxiliar no processo de produção.
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RESUMO:
No processo de Gestão da Inovação, proposto por Tidd & Bessant (2015), a 
validação e certificação fazem parte da etapa implementação, junto a execu-
ção e desenvolvimento do projeto. O sucesso desse processo demanda muito 
mais que a simples aplicação de um conjunto de técnicas e ferramentas, nesse 
contexto, buscamos aplicar os conhecimentos e competências de tal etapa no 
projeto de desenvolvimento de uma bomba de infusão de insulina de baixo cus-
to, equipamento portátil automatizado usado no tratamento de pacientes com 
diabetes tipo 1, doença com grande impacto social no Brasil. Devido ao fato 
de tais equipamentos comercializados no Brasil serem importados, seus altos 
custos de aquisição e manutenção tornam proibitivos seu uso por grande parte 
da população brasileira, circunstância que motivou a proposta de tal projeto. 
Essa pesquisa tem como objetivo analisar as recomendações para a certificação 
e validação de equipamentos médicos como a bomba de infusão de insulina, 
dentro do contexto dos processos de gestão da inovação, bem como a entrada 
de novos produtos nesse mercado, para isso foi conduzida uma revisão biblio-
gráfica qualitativa de artigos e trabalhos referentes ao tema. O rigor adotado para 
a certificação pode desencorajar o desenvolvimento de equipamentos médicos, 
porém, a validação melhora a usabilidade e a confiabilidade dos sistemas, ga-
rantindo a qualidade e segurança. Espera-se com os resultados desta pesqui-
sa um aumento no interesse de desenvolvedores de software na área médica, 
trazendo mais inovações que possam atender às necessidades da população.

PALAVRAS-CHAVE: Inovação; Certificação; Bomba de infusão; Insulina; Diabetes.
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ABSTRACT:
In the process of Managing Innovation, proposed by Tidd & Bessant (2015), 
the validation and certification are parts of the step implementation, within pro-
ject execution and development. The effectiveness of this process demands 
more than the simple application of a set of techniques and tools, in this con-
text, we seek to apply the knowledge and competences of such step for the 
project of development of a low-cost insulin infusion pump, automated porta-
ble equipment used for treatment of patients with diabetes type 1, condition 
with a big social impact in Brazil. Since such equipment available in Brazil are 
imported, its high costs of acquisition and maintenance avert its use by a great 
part of the Brazilian population, circumstance that motivated such project. This 
research aims to analyze recommendations for the certification and validation 
of medical equipment such as the insulin infusion pump, within the context of 
innovation management process, as well as the entry of new products in this 
market, for this purpose a qualitative bibliographic review of related articles 
was conducted. The rigor adopted for certification sometimes discourages the 
development of medical equipment, however, validation improves the usability 
and reliability of systems, guaranteeing the quality and safety. The results of 
this research are expected to increase interest of software developers in the 
medical area, bringing more innovation that can meet the needs of population.

KEYWORDS: Innovation; Certification; Infusion pump; Insulin; Diabetes.
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1. INTRODUÇÃO

Estudos recentes da International Diabetes Federation (IDF) 
mostram que 8,8% da população mundial sofre com Diabetes Mellitus 
e até 2045 esse número deve subir para 9,9%, atingindo em torno de 
630 milhões de pessoas (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 
2017). Estima-se também que 50% dos adultos afetados pela diabe-
tes não possuem conhecimento de sua doença. Considerando gas-
tos com saúde, diabéticos não-diagnosticados tendem a necessitar 
de mais cuidados médicos que não diabéticos, elevando-se assim 
suas despesas; além disso, quanto menor a renda maior a proporção 
de diabéticos não-diagnosticados. Aproximadamente 4 milhões de 
mortes de pessoas entre 20 e 79 anos foram causadas pela diabetes 
em 2017, segundo estimativas (INTERNATIONAL DIABETES FEDERA-
TION, 2017), o que é equivalente a uma morte a cada oito segundos, a 
diabetes representa 10,7% das causas de mortes nessa faixa de idade, 
esse número é maior que a soma das mortes causadas por doenças 
infecciosas. A doença também pode levar a óbitos prematuros e de-
ficiências, os também conhecidos como custos indiretos da diabetes.

Dessa forma, a diabetes tem se tornado um dos problemas 
de saúde mais desafiadores da atualidade. Entre os avanços no tra-
tamento da diabetes tipo 1 podemos citar o desenvolvimento das 
bombas de infusão de insulina (MARTINS et al., 2015), equipamentos 
automatizados que procuram simular o funcionamento de um orga-
nismo saudável no que diz respeito à entrega de insulina ao usuário, 
assegurando a entrega de insulina em níveis normais 24 horas por 
dia, mantendo a concentração apropriada de glicose no sangue entre 
refeições e durante a alimentação.

Trabalhos correlatos foram encontrados, principalmente em re-
lação ao desenvolvimento de bombas de infusão de insulina, como 
Zhang, Jones e Jetley (2010), Zhang et al. (201) e Martins et al. (2015), 
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até mesmo analisando o processo de certificação junto às agências re-
guladoras, como Neto et al. (2015), porém não foram encontrados tra-
balhos se aprofundando nas recomendações para o processo de valida-
ção e certificação de equipamentos médicos no contexto de gestão da 
inovação, justificando e motivando assim a realização dessa pesquisa.

O desenvolvimento de novos produtos e serviços a partir da 
ideia inicial é um processo gradual de redução de incertezas com base 
em uma serie de estágios de solução de problemas, de avaliação e 
seleção e de implementação que conectam os fluxos de mercado e 
tecnologia (TIDD; BESSANT, 2015).

Essa pesquisa tem como objetivo analisar as recomendações 
para a certificação e validação de equipamentos médicos, especial-
mente a bomba de infusão de insulina, dentro do contexto dos proces-
sos de gestão da inovação, bem como a entrada de novos produtos 
nesse mercado, espera-se entender e mostrar como o mercado tem 
tratado esses tipos de dispositivos, assim como expor orientações para 
novos produtos. Este capítulo está organizado da seguinte forma: Na 
seção 2 são apresentados definições e trabalhos relacionados. A me-
todologia de pesquisa adotada na condução desse estudo é mostrada 
na seção 3. Os resultados e análises preliminares são apresentados na 
seção 4. E a seção 5 expõe as conclusões do trabalho.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 GESTÃO DA INOVAÇÃO

No contexto de gestão e administração, é possível descrever 
um processo, de certa forma genérico, para tratar inovações que po-
deria ser aplicado para um produto como a bomba de infusão de 
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insulina. Nesse processo, constam quatro fases principais: busca, 
seleção, implementação e captura de valor (TIDD; BESSANT, 2015), 
conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Modelo de processo de inovação

Fonte: TIDD; BESSANT (2015, p. 47).

•  Busca: analisar o cenário a procura de sinais relevantes sobre 
oportunidades de mudanças;

•  Seleção: decidir, levando em consideração a estratégia da em-
presa, a quais desses sinais responder;

•  Implementação: traduzir o potencial da ideia inicial em algo e 
lançar em um mercado;

•  Captura de Valor: adotar de maneira sustentável e difundir o 
aprendizado com a progressão a longo prazo.

O desenvolvimento da inovação a partir da ideia inicial é um 
processo gradual de redução de incertezas com base em uma sé-
rie de estágios de solução de problemas (TIDD; BESSANT, 2015). O 
funil do desenvolvimento, mostrado na Figura 2, considera redução 
da incerteza à medida em que o processo avança, suas fases são: 
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conceito inicial, projeto detalhado, teste, lançamento. Para esse tra-
balho estamos focando na fase de testes, mais especificamente a 
validação e certificação do produto.

Figura 2 – Funil da inovação

Fonte: TIDD; BESSANT (2015, p. 386).

A fase de desenvolvimento do produto inclui todas as ativida-
des necessárias para criar o produto que será comercializado. Du-
rante essa fase os integrantes das equipes reúnem esforços para 
resolver questões específicas e tomar decisões sobre detalhes. 
Considerando a taxa de inovações mal sucedidas (CASTELLION; 
MARKHAM, 2013), os caminhos escolhidos determinam a velocida-
de e a efetividade do processo de solução de problemas, em muitos 
casos esta rotina envolve ciclos interativos de projeto, teste e cons-
trução que utilizam uma variedade de ferramentas.

Em sua maioria, o processo de desenvolvimento de um produ-
to se confunde com o processo de comercialização. O envolvimento 
do cliente e consumidor no processo de inovação tem potencial para 
ajudar no sucesso de sua implementação (SCHEMMANN et al., 2016), 
por exemplo, o codesenvolvimento com o cliente, o teste de marketing 
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e o uso de websites de teste alfa, beta e gama geram dados sobre a 
exigência do consumidor e os problemas encontrados durante o uso.

A fase de testes na etapa de implementação deve considerar 
tanto testes de mercado e marketing quanto testes de certificação junto 
às agências reguladoras. Para o primeiro caso, a interação com o po-
tencial consumidor é de extrema importância, podendo trazer diversos 
benefícios para o sucesso da inovação (OGINK; DONG, 2019; YANG; 
HAN, 2021), com o advento das mídias e redes sociais, essas ferra-
mentas podem e devem ser utilizadas para a tratativa com potenciais 
cliente e consumidores, facilitando a interação e troca de informações.

A validação para obter a permissão de comercialização em de-
terminado mercado não é menos importante, principalmente conside-
rando equipamentos médicos, para o Brasil, a responsável é a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Este tipo de certificação visa 
garantir que o produto cumpra com a legislação vigente no mercado a 
ser comercializado (U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2002), 
e, muitas vezes, as exigências das agências reguladoras diferem das 
exigências dos consumidores.

Em linhas gerais, os modelos para certificação mais atuais são 
basicamente baseados em garantir que o processo produtivo siga pa-
drões de qualidade internacionais, assegurando assim a eficiência e 
segurança do produto (NETO et al., 2015).

No contexto de Gestão da Inovação é possível identificar certo 
consenso sobre os melhores indicadores de sucesso, esses são lista-
dos abaixo em ordem decrescente de influência (TIDD; BESSANT, 2015):

•  A vantagem do produto – por exemplo, as características exclu-
sivas ou a maior qualidade;

•  A desenvoltura na pesquisa de mercado – os segmentos, as 
tendências e os produtos em concorrência;
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•  O desenvolvimento e a avaliação do conceito – o desenvolvi-
mento e a análise;

•  As informações do mercado – as necessidades e a inteligência 
sobre a concorrência;

•  A sinergia de marketing – as competências e recursos;

•  O pré-teste de marketing – o feedback, a análise e o aprendiza-
do com o cliente;

•  O pré-desenvolvimento e o planejamento – a definição, a integra-
ção transcultural e os cronogramas e o ponto de referência claros;

•  O lançamento no mercado - a promoção, a distribuição e o es-
forço de vendas;

•  A desenvoltura nas atividades técnicas – o projeto e o teste;

•  O suporte financeiro e gestão fortalecidos.

2.2 ENGENHARIA DE SISTEMAS

Considerando o desenvolvimento de software, podemos tam-
bém utilizar os conceitos de engenharia de sistemas, nesse contexto, o 
ciclo de vida de um sistema pode ser divido em seis etapas: conceito, 
desenvolvimento, produção, utilização, sustentação e retirada/substi-
tuição (HASKINS, 2012). O modelo V, conforme mostrado na Figura 3, 
fornece uma boa visualização das atividades durante o ciclo de vida 
do sistema, o lado esquerdo do diagrama representa a fase de inte-
gração enquanto o lado direito representa a fase de demonstração. 
A movimentação horizontal indica o tempo e a movimentação vertical 
identifica a maturidade do sistema.
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As fases de validação e certificação ficam localizadas no lado 
direito do modelo, onde se encontram etapas de verificação e con-
formidade com os requisitos previamente especificados (HASKINS, 
2012). Nesse contexto, a definição de requisitos, principalmente os 
de segurança, deve possuir papel determinante no desenvolvimento. 
A identificação de riscos depende do conhecimento dos especialis-
tas, esses devem ser capazes de estabelecer uma relação causal 
entre eventos de segurança, determinando restrições que possam 
evitar ou mitigar tais situações (GLEIRSCHER; CARLAN, 2017)

Figura 3 – Modelo V INCOSE, adaptado

Fonte: HASKINS (2012, p. 3.6, 3.8).

Do ponto de vista de engenharia de sistemas, a etapa de testes é 
necessária para validar a performance do sistema a determinado nível, o 
que reduz os riscos dos requisitos pré-definidos não serem atingidos du-
rante a operação, riscos esses que podem afetar custos e comprometer 
o cronograma do projeto (MIRCHANDANI; FELLOW, 2017).
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2.3 BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA

Dentre as inovações médicas no mercado nacional, princi-
palmente voltadas para o tratamento da diabetes, existe a Bomba 
de Infusão de Insulina (BII), ela tem a intenção de simular o funcio-
namento de um pâncreas humano, entregando insulina de acordo 
com a necessidade do organismo (ZHANG; JONES; JETLEY, 2010). 
Esse tipo de equipamento pode ser representado por meio de um 
modelo genérico, contendo um reservatório de insulina que entrega 
a medicação através de uma interface para o fluxo para o conjunto 
de infusão, o usuário interage com o equipamento por meio de uma 
interface, permitindo a leitura e o envio de informações e dados ao 
equipamento, esse modelo é apresentado na Figura 4.

Figura 4 – Modelagem da bomba de infusão de insulina genérica, adaptado

Fonte: ZHANG et al. (2011, p. 1405); ZHANG; JONES; JETLEY (2010, p. 265).

O software da bomba de infusão pode ser estruturado modular-
mente, permitindo que as funções sejam facilmente modificadas e me-
lhoradas. Basicamente, a arquitetura do software pode ser dividida em 
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seis módulos: motor, gerenciamento, relógio, display, visualização dos 
estados e área principal (main) (MARTINS et al., 2015). A bomba de 
infusão é formada pelo reservatório de insulina, cateter, cânula, compo-
nente controlador e baterias. Bombas de infusão não contribuem ape-
nas na conveniência e flexibilidade do paciente, mas também fornece 
um potencial para maiores precisões nas dosagens, ação da insulina 
mais confiável e ajuste de dosagens relativamente rápido para ade-
quação a diferentes estilos de vida.

O software do sistema também pode ser utilizado para mitigar 
possíveis problemas de segurança, podendo coordenar funções em 
vários componentes do sistema de forma a garantir uma operação 
robusta e segura, por exemplo, na utilização de uma combinação 
do software com os sensores de fluxo para identificar e tomar ações 
se acontecer uma infusão incorreta de insulina (ZHANG et al., 2011). 
Dessa forma, uma consideração importante a ser feita no desen-
volvimento das BII é determinar se e como o software pode reduzir 
riscos e garantir performance.

A terapia utilizando BII têm permitido que pacientes com dia-
betes gerencie sua glicemia, mantendo níveis normais de glicose 
no sangue. Esse método é mais eficiente que injeções regulares 
de insulina, pois o paciente pode programar as doses e horá-
rios de infusões, permitindo flexibilidade e adaptabilidade (PAUL; 
KOHNO; KLONOFF, 2011). Apesar de seu potencial, a terapia com 
bombas de infusão de insulina não é apropriada para todos os pa-
cientes indiscriminadamente, histórico de disfunções psiquiátricas 
ou psicológicas e algumas rotinas específicas, como pratica regu-
lar de esportes de contato, podem ser impeditivos para a utilização 
de tal tratamento (SORA et al., 2019).

Diversas evidencias mostram que o tratamento com as bombas 
de infusão de insulina são eficientes no controle glicêmico de pessoas 
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com diabetes, principalmente a tipo 1, também é possível evidenciar a 
satisfação nos pacientes que utilizam tal terapia (PICKUP, 2019). Mes-
mo com sua eficácia já comprovada, essa tecnologia vem evoluindo 
rapidamente ao longo do tempo, espera-se que esses equipamentos 
passem a incorporar outros sistemas de auxílio na tomada de decisão 
para melhorar e facilitar o tratamento (NIMRI; NIR; PHILLIP, 2020).

Seguindo adiante nos tratamentos da diabetes, existe também 
o pâncreas artificial, esse é um dispositivo de loop fechado com po-
tencial para reduzir as complicações associadas com a doença, forne-
cendo uma regulação glicêmica para os usuários exigindo o mínimo de 
atenção do usuário (RAMKISSOON et al., 2017). O pâncreas artificial 
é composto por um controlador com um algoritmo embarcado que 
usa as leituras de um monitor de glicemia para modular as infusões de 
insulina através de uma bomba de infusão de insulina. O sistema do 
pâncreas artificial pode ser visto na Figura 5.

A certificação de equipamentos médicos junto às agências 
reguladoras deve garantir que o dispositivo validado prestes a en-
trar no mercado não representa riscos aos usuários e cumprem com 
todas as legislações vigentes, muitas vezes esse aspecto do de-
senvolvimento de um produto não é nem percebido pelos consumi-
dores. A Food and Drug Administration (FDA), agência competente 
americana, fornece instruções para a indústria em relação aos prin-
cípios de validação de software. A legislação brasileira é um pouco 
menos específica quando se trata de equipamentos médicos em-
barcados, mas recentemente a Anvisa expôs uma nova norma para 
consulta pública, que, em resumo, propõe que para esses produtos 
serem comercializados no mercado brasileiro, devem cumprir as 
mesmas regras que a FDA exige (NETO et al., 2015).
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Figura 5 – Pâncreas Artificial

Fonte: RAMKISSOON et al. (2017, p. 2).

3. METODOLOGIA

Nesta seção são apresentados o projeto e a execução do es-
tudo. A necessidade desse trabalho foi apresentada na Introdução 
desse capítulo. Classifica-se essa pesquisa como de natureza ex-
ploratória, de abordagem qualitativa, utilizou-se como metodologia a 
pesquisa bibliográfica de artigos e trabalhos referentes à certificação 
e validação junto aos órgãos reguladores competentes para equipa-
mentos médicos para responder ao estudo de caso desta pesquisa, 
as bombas de infusão de insulina, equipamentos utilizados na terapia 
de pessoas com diabetes, principalmente a tipo 1.
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3.1 ESTRATÉGIA DE PESQUISA

Para a realização desta pesquisa bibliográfica foram seleciona-
dos estudos relevantes ao tema, esses estudos foram então explora-
dos e analisados qualitativamente quanto às informações fornecidas 
referentes à busca do estudo, que é a certificação e validação de equi-
pamentos médicos, procurando entender como se dá esse processo 
assim como investigando orientações que possam ser aplicadas ao 
nosso estudo de caso específico.

O método de investigação utilizado foi pesquisas através do me-
canismo de busca web da fonte de dados selecionada, as fontes de da-
dos selecionada foi a PubMed, devido a sua relevância e abrangência 
em se tratando de artigos e pesquisas relacionadas à área da saúde, 
e a ScienceDirect, pela competência de seus estudos relacionados à 
engenharia e áreas da saúde. Para a seleção de estudos foram utiliza-
das algumas palavras-chaves definidas de acordo com o objetivo do 
trabalho para formar strings de busca, como innovation, certification, 
software, requirements e infusion pump, palavras em inglês, consideran-
do as fontes de dados selecionadas. Foram considerados artigos dos 
últimos 10 anos para evitar informações relativamente desatualizadas. 
Para determinação de relevância do artigo, o título e o resumo eram 
lidos, e, se estivessem de acordo com os objetivos da pesquisa, o res-
tante do documento era inspecionado para extração de informações.

Também outros artigos e documentos relevantes usados nesse 
trabalho foram escolhidos fora das bases de dados, o período filtrado, 
por indicação de especialistas nos campos estudados, pretendendo 
não ignorar informações sabidamente valiosas e assim reunindo o má-
ximo de dados pertinentes e relevantes ao estudo.

As informações procuradas nos documentos foram dados ou 
noções relativas à validação e certificação de softwares, equipamentos 
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e sistemas médicos, assim como orientações ou elementos que auxi-
liem no entendimento desse processo, buscando atender ao estudo de 
caso tratado aqui, as bombas de infusão de insulina.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A partir da metodologia de pesquisa proposta na seção 3, a re-
visão bibliográfica necessária para este estudo foi realizada com base 
nos artigos e documentos considerados relevantes, nesta seção os 
resultados serão expostos.

4.1 REQUISITOS NO DESENVOLVIMENTO

De acordo com o modelo V proposto pela INCOSE (HASKINS, 
2012), a fase de validação de um sistema, e, consequentemente, sua 
certificação, está intimamente ligada aos requisitos previamente defini-
dos em sua fase de concepção. Dessa forma, todo o desenvolvimento 
do sistema usa como base os requisitos a serem cumpridos, conforme 
mostrado por Gleirscher e Carlan (2017). Trazendo a discussão então 
para a bomba de infusão de insulina, Martins et al. descreveu em seu 
estudo (MARTINS et al., 2015) alguns requisitos funcionais e de segu-
rança para o dispositivo que sua equipe trabalhava, propondo também a 
arquitetura que o software do equipamento deve ter, estruturando-o mo-
dularmente, permitindo que as funções pudessem ser facilmente modifi-
cadas e melhoradas, em seu estudo também foram apresentadas algu-
mas limitações encontradas durante o desenvolvimento e como essas 
puderam ser controladas, facilitando uma eventual etapa de validação.

Também sobre as bombas de infusão de insulina, Zhang, Jo-
nes e Jetley (2010) fazem uma análise bastante abrangente sobre os 
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possíveis riscos que as bombas de infusão de insulina podem aco-
meter seus usuários, o que deve ser levado em conta pelas agências 
reguladoras quando se trata da certificação de tais equipamentos. 
Os autores inicialmente propõem um modelo genérico de bomba de 
infusão para, então, enumerar os riscos, dividindo-os em seis fontes 
principais, conforme mostrado no Quadro 1.

A partir dos riscos identificados, Zhang et al. (2011) dissertam 
sobre os requisitos de segurança no desenvolvimento de software para 
bombas de infusão de insulina, os autores listam os requisitos de se-
gurança desenhados para o equipamento e os dividem em seis ca-
tegorias, mostrados no Quadro 2. Os autores também relacionam os 
requisitos com os riscos identificados anteriormente.

Quadro 1 – Classificações das fontes de riscos 
das bombas de infusão de insulina

Fonte do risco Descrição do risco Exemplos

Terapêutica Relativo ao uso da insulina • Dosagem de insulina acima 
ou abaixo do necessário

Energética Relativo à dissipação de energia

• Calor excessivo gerado 
pelo equipamento

• Choque elétrico
• Emissões eletromagnéticas
• Ruídos excessivos

Química/Biológica Relativo a problemas ao 
organismo do usuário

• Infecção do usuário
• Reações alérgicas à insulina 

ou aos componentes 
do equipamento

Mecânica Relativo a partes físicas e 
componentes do equipamento

• Presença de arestas cortantes 
ou pontas afiadas

• Vibração excessiva 
do equipamento

Ambiente Relativos à interação 
com o ambiente

• Descarte inadequado 
do equipamento ou de 
seus componentes

Fonte: ZHANG; JONES; JETLEY (2010, p. 271–283).
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Considerando que os requisitos são um aspecto muito impor-
tante na certificação de software, sua documentação deve conter defi-
nições escritas das funções do software, pois não é possível validar um 
software sem antes possuir os requisitos do sistema predeterminados 
e documentados. Os requisitos típicos de software especificam os se-
guintes aspectos (U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2002): 

•  Todas as entradas e saídas do sistema;

•  Todas as funções que o sistema realizará;

•  Todos os requisitos de performance que o sistema deve cumprir;

•  As definições de todas as interfaces do sistema, internas e externas;

•  Como o usuário irá interagir com o sistema;

•  Como são definidos erros e como são controlados;

•  Tempos de resposta requeridos;

•  O ambiente de operação planejado para o software, e se isso é 
uma restrição de projeto;

•  Todas as faixas, limites, padrões, e valores específicos que o 
software aceitará;

•  Todos os requisitos relacionados à segurança, especificações, 
características ou funções que serão implementados no software.
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Quadro 2 – Classificação dos requisitos de segurança 
das bombas de infusão de insulina

Categoria do requisito Descrição Subcategorias

Administração de insulina
Relativo ao controle de insulina, 
reservatório de insulina 
ou conjunto de infusão

• Controle de insulina
• Administração basal/bolus
• Reservatório de insulina
• Ar no conjunto de infusão
• Fluxo reverso
• Integridade das 

programações

Interface com o usuário
Relativo aos comandos 
do usuário, display de 
informações ou botões

• Controle de acesso
• Comandos do usuário
• Botões
• Display de informações

Alarmes, alertas, avi-
sos e lembretes

Relativo a alarmes, 
verificações de segurança 
ou testes automáticos

• Alarmes
• Avisos e lembretes
• Verificações de segurança
• Testes automáticos
• Watchdog

Registro de eventos Relativo a registros que podem 
ajudar na análise de erros e falhas

• Eventos
• Falhas

Gerenciamento da bateria
Relativo a restrições da bateria, 
troca de bateria, economia de 
energia ou modo standby

• Voltagem da bateria
• Contatos da bateria
• Troca da bateria
• Economia de energia

Interação com o 
ambiente externo

Relativo a condições operacionais 
e interações externas

• Condições operacionais
• Compatibilidade ele-

tromagnética

Fonte: ZHANG et al. (2011, p. 1411–1419).
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4.2 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO

As regras do Sistema de Qualidade, seguidos pela FDA, tratam 
verificação e validação como dois termos separados e distintos, apesar 
de alguns artigos e estudos usarem os dois como termos intercambiáveis.

• Verificação do Software: fornece evidencias que o resultado de 
uma fase particular do desenvolvimento do software cumpriu com 
todos os requisitos especificados para a fase, busca por consis-
tência, integridade e correção do software e seus documentos de 
suporte (U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2002, p. 6).

• Validação do Software: é parte do projeto de validação para 
um dispositivo finalizado, na prática, as atividades de validação 
de software podem ocorrer durante ou ao final de seu desenvol-
vimento para garantir que todos os requerimentos estão sendo 
cumpridos. Como normalmente software é parte de um sistema 
maior, a sua validação deve incluir evidencias que todos os re-
quisitos foram implementados corretamente e completamente, 
e estão de acordo com os requisitos do sistema (U.S. FOOD 
AND DRUG ADMINISTRATION, 2002, p. 6).

Em seu guia, a FDA também detalha quais são os princípios 
gerais que devem ser levados em conta no desenvolvimento para a 
validação de software, eles são mostrados no Quadro 3.

Quadro 3 – Princípio da validação de softwares

Princípio Descrição

Requisitos Fornece a base para tanto a verificação quanto para a validação

Prevenção de defeitos

A garantia de segurança do software deve focar no processo de 
prevenção de erros e não apenas na tentativa de forçar testes de 
qualidade após seu desenvolvimento. Os testes por si só não 
fornecem confiança suficiente para garantir que o software é adequado



245S U M Á R I O

Tempo e esforços A preparação para a validação do software deve ser começar 
cedo, durante o planejamento do projeto e desenvolvimento

Ciclo de vida do software
O ciclo de vida do software contém atividades da 
engenharia de software e documentação necessária para 
suportar os esforços da validação do software.

Planos
Definem o que deve ser realizado durante os esforços de validação 
do software, especificam áreas como escopo, abordagem, 
recursos, agenda e o tipo e dimensão das atividades

Procedimentos Os procedimentos estabelecem como serão condu-
zidos os esforços de validação de software

Validação após 
mudanças

Quando o software é modificado, uma nova análise de validação 
deve ser conduzida não apenas para validar a mudança em si, mas 
também determinar a extensão e impacto da mudança no sistema

Cobertura da validação A cobertura da validação deve ser baseada na complexidade 
do projeto do software e riscos associados com o seu uso

Autonomia da revisão
As atividades de validação devem ser conduzidas 
usando o princípio de autonomia da revisão, uma auto 
validação abrangente é extremamente difícil

Flexibilidade e 
responsabilidade

Os fabricantes possuem flexibilidade para definir como os 
princípios de validação serão aplicados, porém mantêm a 
responsabilidade em demonstrar que o software foi validado

Fonte: U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (2002, p. 11).

4.3 ORIENTAÇÕES PARA CERTIFICAÇÃO

Neto et al. (2015) analisa a certificação de equipamentos mé-
dicos e utiliza um modelo genérico de bomba de infusão de insu-
lina para validar seu modelo. A Anvisa, órgão regulador brasileiro, 
não é muito específica nesse aspecto, porém a legislação brasileira 
sugere que sejam seguidos os procedimentos da FDA, agência re-
guladora dos Estados Unidos, no qual são recomendadas algumas 
regras para a certificação de tais equipamentos. Enquanto a FDA 
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possui uma certificação voltada ao processo produtivo, afirmando 
que processos bem controlados e executados irão gerar equipa-
mentos seguros, Neto et al. (2015) sugerem um novo processo de 
certificação, totalmente centrado no produto final, nesse modelo al-
gumas questões devem ser respondidas para a validação, uma das 
fases desse processo é a coleta de documentação para suportar a 
certificação. Esses documentos são mostrados no Quadro 4.

Quadro 4 – Documentos para certificação

Documento Descrição

Planos de Testes Documento que guiou a execução de diferentes 
categorias de testes do sistema

Registros de Testes Registro detalhado que inclui marcação de tempo 
dos resultados da execução dos testes

Relatórios de Testes Documento formal que descreve os resultados dos 
testes, onde sucessos e falhas são apresentados

Documentação Arquitetural
Uma visualização de alto nível do sistema. 
Usa textos e modelos de arquitetura para 
explicar o sistema em uma visão ampla

Especificações Funcionais Apresenta o comportamento esperado do sistema

Documentação de 
Requerimentos de Segurança

Lista as funcionalidades diretamente relacionadas 
às garantias de segurança do sistema

Projeto do Software Descreve o sistema em uma perspectiva abstrata, porém 
em um nível muito mais baixo que a arquitetura

Código do Software e 
Bibliotecas Suporte

O sistema por si próprio, escrito em 
linguagem de programação

Documentação de Engenharia 
de Usabilidade

Descreve as decisões por trás da forma como a 
interação entre sistema e usuário são consideradas

Manual do Usuário Documento direcionado ao usuário final, explicando 
a forma correta de se interagir com o sistema
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Especificação de Alarmes Descreve os eventos que podem acontecer e como 
disparam notificações perceptíveis ao usuário

Arquivo de Gerenciamento 
de Riscos

Documento sugerido pela ISO 80002 que 
expõe todos os aspectos de segurança de um 
dispositivo e como eles são tratados

Fonte: NETO et al. (2015, p. 228).

Forsström (1997) faz uma análise interessante sobre a necessi-
dade de certificação de softwares médicos. O autor faz uma distinção 
entre softwares médicos e softwares de equipamentos médicos, dizen-
do que o segundo é mais bem regulado pelas autoridades, porém a 
fonte de conhecimento usada nos softwares de suporte médico tam-
bém deve ser validada. O argumento é que um erro em um software 
de suporte médico pode causar muito mais danos que uma análise 
errada de apenas um médico, pois o número de pacientes atendidos 
por apenas uma pessoa será sempre limitado. Em seu estudo, o autor 
também expõe e detalha quem seriam os beneficiados por uma melhor 
regulamentação de software, são citados: usuários, desenvolvedores 
de software, fabricantes de equipamentos, companhias de seguro e 
pacientes. São propostas algumas questões que poderiam ajudar no 
entendimento do software, fornecendo informações claras aos usuá-
rios e pacientes, elas são mostradas no Quadro 5.

Quadro 5 – Questões para certificação de software médico

Nº Questão

1. O software é condicionado à população?

2. A fonte de conhecimento é bem documentada e confiável?

3. A utilidade foi testada em ambiente clínico?

4. Se não, a aplicação de testes clínicos não pode ser realizada em tempo?

5. O suporte ao usuário está organizado corretamente?
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6. Com que frequência o software será atualizado?

7. A frequência de atualização é adequada à aplicação?

8. A estimativa do impacto do software nos custos é objetiva?

9. A estimativa do impacto do software na qualidade do atendimento é objetiva?

10. Quais seriam as maneiras adequadas de utilização do software?

11. As responsabilidades são claramente definidas?

12. As técnicas utilizadas são provadas e justificadas?

13. Os dados originais estão disponíveis para avaliação?

14. Existem problemas de confiabilidade que devem ser levados em conta pelos usuários?

15. Qual é a classificação de riscos da aplicação?

Fonte: FORSSTRÖM (1997, p. 150).

Em seu guia, a FDA também detalha que a validação é realizada 
através de uma série de atividades e tarefas planejadas e executadas em 
várias etapas do ciclo de desenvolvimento do software. As atividades típi-
cas no ciclo de vida de um software são: planejamento de qualidade, defi-
nição dos requerimentos do sistema, especificação detalhada dos reque-
rimentos do software, especificações do projeto do software, construção 
ou programação, testes, instalação, operação e suporte, manutenção e 
retirada (U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2002). Essas etapas 
estão de acordo com o modelo V da INCOSE, mostrado na seção 2.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa é apresentado um estudo de caso que investiga 
como são tratadas as certificações de sistema médicos perante as 
agências reguladoras competentes. A motivação desta pesquisa foi 
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entender a validação e certificação de dispositivos médicos, em espe-
cial a bomba de infusão de insulina, usada no tratamento de diabetes 
tipo 1. Porém, os resultados se mostram bastante abrangentes, poden-
do ser aplicados para qualquer software ou sistema médico.

Durante as pesquisas, encontramos que a etapa de validação e 
certificação não é muito aprofundada pelos autores mais interessados 
na gestão, pois esses estão mais focados nos testes relativos ao en-
tusiasmo do consumidor e sucesso da implementação, e não tanto na 
certificação para vendas no mercado desejado.

Os resultados encontrados mostram que a validação do software 
é uma etapa de extrema importância para garantir a qualidade e segu-
rança de sistemas e softwares médicos, considerando que estes são 
sistemas críticos, pois normalmente estão envolvidos com o bem-estar 
da população. Alguns fabricantes podem entender o rigor da validação 
como um desencorajamento para o desenvolvimento de softwares médi-
cos, por isso muitos sistemas são definidos como não se destina ao uso 
clínico ou apenas para fins de pesquisa, para evitarem responsabilidades 
legais (FORSSTRÖM, 1997, p. 146). Porém, a validação melhora a usa-
bilidade e a confiabilidade dos sistemas, resultando em menores taxas 
de falhas, menos recalls e ações corretivas durante a operação, também 
menos riscos de segurança a pacientes e usuários e menores riscos de 
responsabilidade dos fabricantes. Um processo de validação completo 
também ajuda a reduzir custos do software a longo prazo, reduzindo o 
custo de validação de cada liberação subsequente do software. 

Um aspecto bastante comentado pelos autores é a definição 
clara dos requisitos do software, ou seja, os propósitos do sistema. Es-
ses requisitos devem ser definidos ainda na etapa inicial do projeto, na 
fase de definição de conceitos. Com os requisitos definidos de maneira 
abrangente e com o desenvolvimento do sistema sempre levando em 
conta os requisitos definidos a etapa de certificação e validação será 
executada de maneira mais simples e com menores riscos de rejeição, 
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o que levaria à necessidade de reformulação de projeto aumentando 
os custos necessários para o desenvolvimento.

Espera-se com os resultados desta pesquisa um aumento no 
interesse de desenvolvedores de software na área médica, trazendo 
mais inovações que possam atender às necessidades da população 
e aumentar a conscientização da importância da certificação e valida-
ção de equipamentos médicos, considerando que essa etapa garante 
a entrega de produtos seguros e confiáveis à população, almejamos 
causar um impacto social que possa levar a estudos de políticas pú-
blicas, principalmente na área da saúde, no que se refere às agências 
reguladoras, tendo em vista o efeito que sistemas médicos bem de-
senvolvidos podem ter no dia-a-dia da população. Espera-se também 
que autores focados na gestão de inovação passem a considerar os 
testes de validação, junto às agências reguladoras competentes, uma 
etapa paralela a testes de aceitação de consumidores, considerando 
a relevância da certificação de equipamentos médicos.

Devido à metodologia adotada e ao escopo do trabalho, certa-
mente esse estudo pode apresentar algumas limitações, principalmente 
em relação à identificação de artigos na pesquisa bibliográfica. Indiscu-
tivelmente, é impossível conhecer ou analisar todos os artigos relevantes 
ao tema, porém acreditamos que os resultados apresentados mostram 
uma boa avaliação do assunto. Em trabalhos futuros supomos que o 
tema pode ser mais aprofundado, propondo novos sistemas de cer-
tificação de equipamentos médicos, que possam ser adotados pelas 
agências reguladoras competentes, especialmente a brasileira Anvisa.
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