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RESUMO 

Os estágios iniciais do processo de desenvolvimento de novos produtos, 

chamados coletivamente de Fuzzy Front End (FFE), são essenciais para o sucesso 

da inovação. Por isso, várias ferramentas de software têm sido propostas para 

suportar as atividades do FFE. Entretanto, até o momento existem poucas 

evidências sobre os impactos causados pelo uso dessas ferramentas.  

Então, visando coletar evidências que ajudem profissionais da indústria a 

tomarem decisões racionais sobre a adoção desses sistemas, o objetivo geral deste 

estudo é analisar sistematicamente o impacto do uso de ferramentas de software no 

FFE. O método utilizado pelo estudo foi uma revisão sistemática da literatura que 

analisou 1090 trabalhos publicados entre 1997 e 2009 e para a síntese dos dados foi 

utilizado o método de comparações constantes.  

Os resultados mostraram que os tipos de ferramentas de software utilizadas no 

FFE são: bancos de idéias, surveys on-line, chats, protótipos multimídia, sistemas de 

gestão de patentes, sistemas de suporte a decisão, brainstorming on-line e 

geradores de idéias. De maneira geral, elas proporcionam os seguintes benefícios: 

aceleração do FFE, redução de custos, aumento da colaboração e comunicação, 

melhoria da qualidade das decisões e da gestão de conhecimento, redução de 

riscos relacionados a patentes e aumento da criatividade.  

Portanto, com o estudo pode-se concluir através de uma análise sistemática 

que ferramentas de suporte ao FFE trazem benefícios na execução deste estágio. 

Além disso, foram propostas ligações causais entre o uso de certas ferramentas e os 

benefícios obtidos. 

 

Palavras-Chave: Inovação suportada por Computador, Fuzzy Front End, 

Desenvolvimento de novos produtos, Ferramentas de Software. 
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ABSTRACT 

The early stages of new product development, collectively called the Fuzzy 

Front End (FFE), are essential for the success of innovation. Therefore, various 

software tools have been proposed to support FFE activities. However, until now little 

evidence has been provided about the impacts obtained by using such tools.  

In this context, the general objective of this study is to systematically analyze 

the impact of software tools in the FFE with the aim of assisting industry practitioners 

to make informed choices about the use of such tools. The research methods used 

were a systematic literature review that analyzed 1090 published works between 

1997 and 2009 and the constant comparison method for data synthesis.  

The results showed that the software types used in the FFE are: idea banks, 

on-line surveys, chats, multimedia prototypes, patent management systems, decision 

support systems, on-line brainstorming and idea generators. In general, these tools 

can provide the following benefits: FFE speed-up, cost reduction, collaboration and 

communication enhancement, decision quality and knowledge management 

improvement, risks reduction and overall creativity enhancement.  

Therefore, based on a systematic analysis of exiting scientific evidence, this 

study concluded that software tools provide benefits to the FFE stage of the 

innovation process. Furthermore, causal relationships were proposed among certain 

tools and the benefits achieved. 

 

Key-Words: Computer Aided Innovation, Fuzzy Front End, New Product 

Development, Software Tools 
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1  INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas organizações de todo o mundo e autores de diversas áreas, 

como economia (Baumol, 2002), desenvolvimento regional (Mytelka, 2000; Storper, 

1995) e empreendedorismo (Johannessen et al,2001; Rodrigues et al, 2006), 

estiveram debatendo a importância da inovação como meio de se obter vantagem 

competitiva. Portanto, trata-se de uma tendência mundial a busca por novos 

mercados através da introdução de novos produtos ou melhorias em produtos e 

processos existentes.  

No entanto, sistematizar um processo de inovação não é trivial, pois envolve 

um risco considerável e consome recursos e tempo. Além disto, este quadro é 

agravado pelas altas taxas de insucesso no desenvolvimento de novos produtos 

(Bacon e Butler, 1998; Cooper, 1999).  

Por outro lado, já existem processos de desenvolvimento de novos produtos 

(PDNP) consolidados no mercado há vários anos (Cooper, 1990; Jiménez-Zarco et 

al., 2006), porém sabe-se que um ponto fraco destes processos está nas fases 

iniciais (Backman et al., 2007), coletivamente chamadas de Fuzzy Front End (FFE), 

ilustrada na figura 1.1.  

 

O FFE se estende desde o surgimento de uma idéia, ou identificação de uma 

oportunidade, até o detalhamento do conceito de um novo produto ou serviço. 

Verworn (2009) mostrou recentemente em seu estudo que as atividades do FFE 

Figura 1.1 - Esquema de ilustração do FFE no PDNP 

 

Fonte: traduzida de Koen et al., 2002 
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podem alavancar o sucesso do desenvolvimento de novos produtos. Além disso, 

segundo Koen et al. (2002) o FFE é geralmente dito como sendo o melhor lugar para 

se promover melhorias no processo de inovação, sendo a importância dessas fases 

iniciais amplamente aceita por vários autores, assim como as dificuldades de 

gerenciá-la (Khurana e Rosenthal, 1998; Kim e Wilemon, 2002). 

Algumas das maneiras de se reduzir as falhas no FFE é gerenciando-o melhor 

e melhorando a comunicação entre os envolvidos nessa fase, inclusive com os 

clientes. Neste sentido, tem crescido nos últimos anos o número de pesquisas sobre 

o uso de ferramentas de software no suporte às fases de pré-desenvolvimento, 

assim como têm surgido diversos sistemas comerciais com esse objetivo. Espera-se 

que da mesma forma que benefícios foram obtidos no uso de ferramentas em outras 

fases do processo de inovação, como projeto e desenvolvimento, também se 

obtenha sucesso nas fases iniciais (Hüsing e Kohn, 2009). Como exemplo de 

ferramentas desse tipo pode-se citar sistemas de gestão de  idéias, de suporte a 

decisão e de realização de brainstorming on-line. 

No entanto, pouco se sabe sobre quais os impactos do uso de ferramentas de 

software nas fases iniciais do processo de inovação. Apesar de estudos recentes 

apontarem pontualmente a existência de certos benefícios, poucos deles focaram 

em entender de maneira geral quais são e se realmente existem (Hüsing e Kohn, 

2009).  

Neste contexto, o problema de pesquisa central pode ser definido pela seguinte 

questão: 

Quais os benefícios proporcionados pelas funcionalidades e 

características existentes em softwares de suporte ao FFE na criação 

de produtos inovadores? 

Espera-se que com esta pesquisa sejam identificados os impactos das 

ferramentas de suporte ao FFE através de uma metodologia que confira valor 

científico ao estudo. Para obter tal rigor, a metodologia conta com o método de 

revisões sistemáticas da literatura (Kitchenham, 2007), que é uma abordagem de 
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engenharia de software baseada em evidências (Kitchenham et al., 2004; Oates and 

Capper, 2004; Bybå et al, 2005), assim como utiliza o método de comparações 

constantes (Constant Comparison Method) (Seaman, 1999) para criação de teoria 

fundamentada em dados (Grounded Theory) (Glaser e Strauss, 1967). 

1.1. OBJETIVOS 

Assim como discutido acima, o Fuzzy Front End (FFE) do processo de inovação é de 

grande importância para o processo como um todo. Em especial, assim como 

aconteceu em outras áreas, espera-se que o uso de ferramentas de software possa 

trazer melhorias ao FFE (Hüsing e Kohn, 2009). Porém, ainda pouco se sabe sobre 

tais benefícios. 

Então, o objetivo geral desta dissertação é analisar sistematicamente o impacto 

do uso de ferramentas de software nas fases iniciais do processo de inovação - FFE. 

Esse objetivo pode ser subdividido nos seguintes objetivos específicos: 

 Realização de uma revisão sistemática para a coleta de evidências; 

 Identificação das funcionalidades e características, ou categorias, de 

ferramentas de suporte ao FFE; 

 Identificação dos impactos proporcionados pelo uso das ferramentas de 

suporte ao FFE; 

 Apresentação das evidências coletadas e sintetizadas em forma de uma nova 

teoria. 

Assim será possível saber quais delas devem ser implantadas em uma 

organização para se obter os benefícios desejados.  

1.2. JUSTIFICATIVA 

Existem indícios na literatura de que ferramentas de software são capazes de 

proporcionar melhorias ao FFE como: melhor gerenciamento e estruturação do 

processo, melhoria da comunicação, aceleração da execução das atividades e 
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melhoria das atividades de seleção. No entanto, apesar dos potenciais benefícios 

relatados na literatura, não existem estudos sistemáticos que relatem de forma 

consolidada as melhorias proporcionadas por tais ferramentas. Segundo 

Rangaswamy e Lilien (1997), Calantone et al. (1999), Hüsing e Kohn (2009) e outros 

autores, pouco se sabe sobre ―Se‖, ―Como‖ e ―Por que‖ essas ferramentas de 

software proporcionam melhoria no processo e provêm benefícios para o 

desenvolvimento de novos produtos. 

Além disso, Leon (2009) propõe alguns estudos futuros para a área de CAI, dentre 

eles: 

 Clarificação do papel das ferramentas CAI; 

 Suporte à inovação por ferramentas de software e métodos computacionais; 

 Estudos sobre aspectos organizacionais, tecnológicos e cognitivos da 

aplicação de ferramentas de CAI; 

 Avaliação da eficácia e eficiência dos métodos e ferramentas de CAI; 

 Criação da fundamentação teórica de CAI 

Sendo assim, este estudo também se justifica por tratar do primeiro e quarto 

pontos propostos por Leon (2009). 

Portanto, é preciso identificar criteriosamente se as ferramentas de suporte 

realmente trazem melhorias e quais são elas, pois para que as empresas adotem 

tais softwares, é essencial conhecer os benefícios proporcionados pela sua 

implantação. 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado da seguinte forma. O capítulo 2 apresenta os 

principais conceitos que serviram de fundamentação teórica desta pesquisa. Nele, 

inicialmente será discutida a utilização do termo inovação, assim como será 

apresentado o processo de desenvolvimento de novos produtos (PDNP), sua 
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importância e utilidade. Posteriormente foi detalhado o FFE, apresentando sua 

importância, suas atividades segundo dois modelos propostos na literatura e as 

principais falhas observadas na execução desse estágio. Em seguida, será 

apresentada a área de estudo sobre ferramentas de suporte a inovação, chamada 

em inglês de Computer Aided Innovation (CAI), mostrando sua importância, seu 

potencial, os principais estudos do estado da arte e o que pode ser feito na área em 

trabalhos futuros. Por fim, o capítulo apresenta o paradigma de engenharia de 

software baseada em evidências que servirá de fundamentação metodológica deste 

trabalho, detalhando também o método de revisão sistemática.  

Posteriormente, o capítulo 3 apresenta o quadro metodológico da pesquisa, 

destacando as razões da escolha, suas vantagens e limitações. Sendo também 

apresentado e detalhado o ciclo de pesquisa. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados do trabalho que mostram uma 

análise da revisão sistemática, os tipos de ferramentas de software utilizados no 

FFE e os impactos obtidos pelo seu uso. 

Por fim, o capítulo 5 faz uma análise conclusiva sobre os resultados obtidos, 

discutindo os objetivos atingidos, as limitações do estudo, oportunidades de 

trabalhos futuros e conclusões. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo reúne os principais conceitos e teorias relacionados a inovação, 

processos de desenvolvimento de novos produtos e métodos de pesquisa utilizados 

nesse estudo. Esses conhecimentos são necessários para a contextualização da 

pesquisa, fundamentação teórica e entendimento sobre o estado da arte.  

O capitulo está organizado da seguinte forma. Na seção 2.1 é apresentado o 

conceito de inovação adotado por esta dissertação. Na seção 2.2 é apresentado o 

Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos (PDNP) tomado como base. Em 

seguida, na seção 2.3 será apresentado o chamado Fuzzy Front End (FFE), que 

representa as fases iniciais do PDNP. Na seção 2.4 será apresentado o estado da 

arte em ferramentas de suporte ao FFE. Por fim, a seção 2.5 descreve o paradigma 

de engenharia de software baseada em evidências. 

2.1. CONCEITO DE INOVAÇÃO 

O termo inovação tem sido bastante utilizado nas últimas décadas e dependendo da 

definição adotada pode ter diversas interpretações. Estudos apontam que o 

construto inovação foi definido pelo menos de 50 formas distintas na literatura de 

desenvolvimento de novos produtos (Garcia e Calantone, 2002). Joseph 

Schumpeter (1934) propôs uma das primeiras definições para o termo como sendo 

―um novo produto, novo processo de produção ou nova forma de organização, com 

uma aquisição ou abertura de novos mercados‖. A definição de Schumpeter é bem 

aceita no meio acadêmico e foi utilizada como base para definições mais recentes, 

como a de Edquist et al. (2001) que diz: 

“Inovações de Produto são novos – ou melhores – produtos (ou 
variedades de produtos) sendo produzidos e vendidos; é uma questão do 
que é produzido. Os produtos podem ser totalmente novos para o mundo, 
mas eles podem também ser novos para uma empresa ou país, isto é, 
difuso a estas unidades”. Esta primeira categoria pode incluir novos bens 
e novos serviços.  Novos bens são ”inovações de produtos materiais na 
indústria manufatureira e no setor primário”, enquanto que serviços “são 
intangíveis; eles são freqüentemente consumidos simultaneamente à sua 
produção e satisfazem necessidades não físicas para o usuário” 
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“Inovações de Processo são novas formas de produzir bens e 
serviços; é um problema de como os produtos existentes são produzidos”. 
Pode ser dividida em tecnológicas e organizacionais. Inovações de 
processo tecnológicas são “unidades de capital real (bens materiais) que 
foram melhorados através de mudanças técnicas”, enquanto que 
inovações de processo organizacionais são “novas formas de organizar o 
trabalho; uma nova forma organizacional é introduzida” 

Como pode ser observado, Edquist et al. (2001) faz distinção entre inovação de 

produtos ou processos, onde a primeira pode ser de bens ou serviços e a segunda 

tecnológica ou organizacional, como ilustrada na Figura 2.1.  

 

A definição de Edquist está alinhada ao manual de Oslo (OECD, 2005) que diz:  

“Inovação tecnológica em produtos e processos (TPP) 
compreendem as implantações de produtos e processos 
tecnologicamente novos e substanciais melhorias tecnológicas em 
produtos e processos. Uma inovação TPP é considerada implantada se 
tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada no 
processo de produção (inovação de processo)”.  

Assim como Edquist, o manual de Oslo faz a mesma divisão de produtos e 

processos, como ilustrado na Figura 2.1. No manual, ainda é feita a caracterização 

da difusão da inovação entre ―a nível mundial‖ até a inovação ―em nível de 

empresa‖. A primeira representa a inovação que ocorre na primeira vez que um 

produto ou processo novo ou aprimorado é implantado. Já a segunda, ocorre 

quando tal inovação já foi implantada em outras empresas, mas é nova para a 

organização (unidade) em questão. 

Figura 2.1 - Tipos de inovação 

 

Fonte: elaboração própria, traduzida de Edquist et al. (2001) 
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Particularmente, este trabalho está interessado em tratar sobre do uso de 

ferramentas de suporte às fases iniciais do processo de inovação em produtos, 

especificamente bens, não importando o nível de difusão deles. Portanto, a definição 

de Edquist, assim como a do manual de Oslo, caracteriza bem o tipo de inovação 

que se deseja estudar e será a adotada. Além disso, ao longo desta dissertação 

será utilizada a expressão ―novos produtos‖ para se referir a produtos (bens) novos 

ou melhorados. 

Uma vez definido o termo inovação e sabendo que o foco deste trabalho é 

tratar sobre desenvolvimento de novos produtos (bens), será introduzido o Processo 

de Desenvolvimento de Novos Produtos (PDNP). 

2.2. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS (PDNP) 

Segundo o PMBOK (2004) um processo é um conjunto de ações e atividades inter-

relacionadas realizadas para obter um conjunto pré-especificado de produtos, 

resultados ou serviços. Wille (2004) define o Processo de Desenvolvimento de 

Novos Produtos (PDNP) como sendo uma seqüência de atividades que uma 

empresa empreende com a finalidade de conceber, desenvolver e comercializar um 

novo produto.  

Nas últimas décadas pesquisas mostraram que possuir um processo de 

desenvolvimento de novos produtos de alta qualidade é um dos fatores mais críticos 

de sucesso no desenvolvimento de novos produtos (Cooper, 1996; Cooper, 1979; 

Brentani e Ragot, 1996; Edgett, 1996). Além disso, atualmente sabe-se que o PDNP 

é crítico para o desempenho da organização no longo prazo (Moorman, 1999 apud 

Flint 2002), pois é a partir dele que se chega à inovação, que por sua vez, garante 

vantagem competitiva às organizações.  

Por outro lado, para aumentar a taxa de sucesso dos novos produtos, são 

necessárias técnicas avançadas no planejamento, desenvolvimento, implantação, 

avaliação e controle das competências necessárias no PDNP, ou seja, desde a 

geração da nova idéia até o lançamento do produto no mercado (Tzokas et al., 

2004). 
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Portanto, dada a importância do PDNP, ao longo das últimas décadas diversos 

modelos foram propostos (Cooper e Kleinschmidt, 1986; Calantone e Benedetto, 

1988; Ulrich e Eppinger, 2000; Cooper, 2001) em busca de se obter eficácia e 

eficiência na criação e introdução de novos produtos no mercado, ou seja, de se 

fazer inovação.  

Apesar dos diversos autores atribuírem diferentes números de fases ao PDNP, 

variando de cinco a nove, existe um consenso sobre as etapas básicas. Como 

mostrado por Wille (2004) a diferença entre os modelos deve-se ao agrupamento de 

algumas fases do processo ou a execução destas à parte (Ulrich e Eppinger, 2000; 

Callantone e Benedetto, 1988; Cooper, 2001). Ainda, existem propostas que não 

incluem as atividades de alinhamento do novo produto com a estratégia da empresa 

(Ulrich e Eppinger, 2000; Cooper, 2001). Nesse último caso, os autores não colocam 

as atividades no fluxo do processo, mas as apontam como importantes nas fases 

preparatórias para o início do PDNP. 

Dentre os modelos propostos, o de Cooper (1990; Cooper e Edgett, 2006), 

chamado Stage-Gate (Figura 2.2), é o mais aceito para estruturar o processo de 

inovação (Jiménez-Zarco et al., 2006). A maioria das organizações utiliza alguma 

variação do Stage-Gate, o qual é composto por múltiplos estágios de atividades e 

pontos de decisão (decision gates) (Adams, 2004 apud Schmidt et al., 2009; Griffin, 

1997a). O Stage-Gate tanto é um modelo conceitual quanto operacional cujo 

objetivo é levar um novo produto desde o estágio de idéia até o lançamento no 

mercado. Esse modelo constitui um meio de melhorar a eficácia e eficiência do 

gerenciamento de novos produtos (Cooper 1990, 1994b, 1996, 2001). 
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Como pode ser visto na Figura 2.2, o Stage-Gate é composto por sub-

processos (estágios) de desenvolvimento intercalados por sub-processos de 

avaliação. Estes últimos são chamados de Gates, pontos convergentes ou pontos de 

decisão. Nestes pontos são realizadas checagens sobre o produto que está sendo 

desenvolvido, com o objetivo de definir se ele continuará sendo desenvolvido e 

passará para o próximo estágio, se precisa ser melhorado ou abandonado. Cada 

fase consiste em atividades pré-definidas, executadas em paralelo e por 

profissionais de diversas áreas funcionais (multifuncional) que trabalham juntos e 

são guiados por um líder da equipe do projeto (Cooper e Kleinschmidt, 1995b; 

Cooper, 1996; Cooper e Edgett, 2006). 

Apesar do formato seqüencial do processo, existe flexibilidade na forma como 

ele deve ser executado. Para promover a aceleração dos projetos, os estágios 

podem ser sobrepostos. Por exemplo, atividades com longa duração podem ser 

iniciadas mais cedo e também projetos podem passar para o próximo estágio sem 

que o estágio atual esteja completamente finalizado. Além disso, estágios podem ser 

agrupados e combinados de acordo com a necessidade de cada organização 

(Cooper, 2006). 

De maneira geral, o Stage-Gate possui os seguintes estágios: 

Definição do escopo (investigação preliminar). Este estágio compreende 

uma rápida investigação e definição inicial do escopo do projeto, assim como o 

Figura 2.2 - Stage-Gate 

 

Fonte: elaboração própria, traduzida e adaptada de Stage-Gate Inc. – SG 

NavigatorTM 
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primeiro corte. Para isso, são realizadas as avaliações preliminares do mercado, 

técnicas e do negócio. Tipicamente, este estágio é executado por um pequeno time 

de pessoas das áreas técnicas e de marketing. 

Construção do negócio (Investigação detalhada). Neste estágio é 

construído o business case, incluindo pesquisa de mercado (necessidades do 

usuário, requisitos do produto, análise de competidores, teste de conceito), 

avaliação detalhada das questões técnicas, de produção, financeiras e de negócios. 

Os artefatos entregues nesse estágio são: o produto definido, contendo mercado 

alvo, definição do conceito do produto, seus requisitos e benefícios; a justificativa de 

negócios, ou seja, as justificativas financeiras e de retorno sobre investimento; e um 

plano detalhado para as próximas atividades, incluindo necessidade de recursos e 

cronograma. As pessoas envolvidas nesse estágio são das áreas técnicas, 

marketing, financeira e de produção. 

Desenvolvimento. Compreende o projeto e desenvolvimento do produto. 

Nessa fase, o plano de desenvolvimento é implementado, com o protótipo sendo 

desenvolvido e testado pela própria organização e por um número limitado de 

clientes. Adicionalmente, os requisitos do produto e da produção são detalhados, 

assim como o plano de lançamento no mercado e os planos de testes dos próximos 

estágios. Nesse estágio são envolvidas pessoas das áreas de marketing, técnica, 

produção, qualidade, aquisições, vendas e financeira. 

Teste e validação. Estágio onde ocorre a verificação e validação do produto, 

do seu mercado e da sua produção. Nesse ponto acontecem testes exaustivos do 

produto na organização, testes de campo com clientes, testes de produção com 

execução de pilotos, testes de mercado e vendas de versões de teste. O objetivo é 

obter um teste completo de produção e do produto, para que estes estejam prontos 

para a comercialização. O time envolvido é o mesmo do estágio anterior. 

Lançamento. Comercialização completa do produto. Este estágio marca o 

início da produção completa e comercialização do produto. Ocorre a implementação 

dos planos de lançamento no mercado, de produção e das atividades de pós-
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lançamento, incluindo monitoramento e ajustes. A equipe envolvida nos dois 

estágios anteriores permanece envolvida e são adicionados profissionais da força de 

vendas e operações. 

Precedendo cada estágio existe um ponto de decisão (gate). Estes pontos 

servem como controle de qualidade e critérios de aceitação/abandono de produtos 

ou idéias, funcionando como um funil, cujo objetivo é permitir a passagem dos 

melhores produtos e barrar os mais fracos ou mal definidos. 

Em cada ponto de decisão devem existir artefatos de entrada, critérios de 

seleção e geram uma saída. As entradas são os artefatos produzidos no estágio 

anterior que serão submetidos à revisão e avaliação. Por sua vez, os critérios de 

avaliação utilizados podem ser tanto qualitativos quando quantitativos, podendo 

incluir métricas históricas, critérios obrigatórios e desejáveis. Por fim, são gerados os 

resultados da avaliação que compreende: a decisão de aceitar, abandonar ou 

redefinir o produto; sua prioridade; a aprovação do plano de ação; e o 

comprometimento dos recursos necessários. 

Uma vez que se trata de um modelo genérico, é preciso que as organizações 

determinem a importância dada a cada estágio do processo de acordo com o setor 

em que atua e sua estratégia. Apesar disto, alguns estágios são reconhecidamente 

mais importantes e precisam ser executados cuidadosamente (Jiménez-Zarco et al., 

2006). Dentre eles pode-se citar: as atividades de pré-desenvolvimento (Atuahene-

Gima 1996; Cooper e Kleinschmidt 1995b) e definição inicial do produto (Cooper 

1994 a,b; Cooper e Kleinschmidt 1995b), atividades de marketing (Storey e 

Easingwood 1996) e o lançamento no mercado (Edgett 1994; Edgett e Parkinson 

1994; Odelboom e Abratt 2000). 

Ainda, a literatura mostra que processos formais estão disponíveis para 

resolver diversos aspectos do desenvolvimento de novos produtos (ex. Kahn, 2000) 

e realmente pode-se observar que esses processos reduzem o tempo de 

desenvolvimento dos novos produtos (Griffin, 1997). Durante os últimos trinta anos, 

diversos pesquisadores têm contribuído na tentativa de melhorar os PDNPs, 
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incluindo torná-los mais rápidos, menos arriscados e mais eficientes. Existem alguns 

estudos que mostram os fatores críticos de sucesso no desenvolvimento de novos 

produtos (ex. Montoya-Weiss e Calantone, 1994; Cooper 1999; Cooper e Edgett 

2006; Toledo et al., 2008;). Porém, pouco dos avanços obtidos no entendimento do 

que funciona ou não tem se refletido na prática (Cooper, 1999). Dentre os fatores de 

sucesso pode-se destacar a necessidade de executar bem o Fuzzy Front End (FFE) 

do PDNP, que compreende os dois estágios iniciais do processo apresentado na 

Figura 2.2. 

Entretanto, poucos pesquisadores haviam focado no FFE apesar de saber-se 

que sem a realização de um bom trabalho no início do processo, as etapas 

subseqüentes tendem a ser ineficientes. Dada essa importância, a seção 2.3 

apresentará o estado da arte do FFE discutindo os esforços realizados nos últimos 

anos para melhorar esse estágio do PDNP. 

2.3. FUZZY FRONT END 

O Fuzzy Front End (FFE) representa as fases iniciais do PDNP. Kim e Wilemon 

(2002) definem o FFE como sendo o período compreendido entre o momento onde 

uma oportunidade é considerada pela primeira vez e o momento onde a idéia é 

julgada pronta para o desenvolvimento. De outra forma, o FFE inicia quando uma 

oportunidade é inicialmente considerada merecedora de uma ideação, exploração, e 

avaliação, terminando quando a organização decide por comprometer recursos em 

seu desenvolvimento e lançamento no mercado (ex. Cooper, 2001; Khurana and 

Rosenthal, 1998; Smith and Reinertsen, 1992). 

A figura 1.1, já apresentada no Capítulo 1, ilustra o FFE dentro do processo de 

desenvolvimento de novos produtos. Como pode ser observado no esquema da 

Figura 2.3, as fases do PDNP foram agrupadas em três estágios: Fuzzy Front End, 

desenvolvimento e comercialização. Portanto, o FFE compreende as atividades que 

precedem o desenvolvimento do produto. 

Diversos estudos têm destacado a importância do fuzzy front end (ex. 

Atuahene-Gima, 1995; Dwyer and Mellor, 1991; Shenhar et al., 2002; Verworn et al., 



 

 

14 

 

2008). De acordo com Backman et al. (2007) nos estágios iniciais do PDNP estão as 

maiores oportunidades de se melhorar o processo de inovação. Nas primeiras fases, 

o esforço de otimização é pequeno e os efeitos são grandes em todo o restante do 

processo (Smith and Reinertsen, 1991; Verganti, 1999). Verworn (2009) mostrou 

recentemente em seu estudo que as atividades do FFE podem alavancar o sucesso 

do desenvolvimento de novos produtos. Ele desenvolveu um modelo que mostrou 

efeitos diretos e indiretos do FFE no PDNP, confirmando as recomendações de 

Wheelwright e Clark (1995) que sugeriam à alta gerência desviar sua atenção das 

fases de prototipagem e lançamento, que possuem menos chance de influenciar os 

resultados, para o FFE.  

Segundo Koen et al. (2002), o FFE é geralmente dito como sendo o melhor 

lugar para se promover melhorias no processo de inovação e a importância dessas 

fases iniciais é amplamente aceita por vários autores (Khurana e Rosenthal, 1998; 

Birgit e Cornelius, 1999; Kim e Wilemon, 2002), assim como as dificuldades de 

gerenciá-la. Estudos mostram  que nesta fase as principais falhas cometidas pelas 

organizações são (Kim e Wilemon 2002; Khurana e Rosenthal, 1998):  

 Permitir que idéias passem para a fase de desenvolvimento mesmo com 

pouca informação sobre os conceitos e requisitos do produto; 

 Dimensionamento errado do tempo do FFE; 

 Definição inadequada do produto ou indefinição da estratégia do produto; 

 Não resolução das incertezas técnicas; 

 Entendimento inadequado das necessidades do mercado/clientes; 

 Pouca clareza dos objetivos do projeto; 

 Pouca alocação de recursos chave (melhores profissionais da empresa, por 

exemplo); 

 Carência de planos de contingência para riscos tecnológicos; 
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 Não definição dos papeis dos stakeholders desde cedo; 

 Não comprometimento dos executivos líderes na execução do seu papel de 

apoio à equipe e direcionamento do produto. 

No caso do dimensionamento do tempo do FFE, segundo Millson et al. (1992) 

o custo e tempo despendidos no FFE geralmente deveriam ser maior do que se 

emprega normalmente, porém mesmo com tempo reduzido existem atrasos e estes 

devem ser minimizados. Para isto, é preciso descobrir quais são as dificuldades do 

FFE que impedem a execução mais rápida desta fase. Kim e Wilemon (2002) 

propõem que algumas pesquisas sobre velocidade de produção na fase de 

desenvolvimento podem ser transferidas para o FFE. Estes estudos mostram que 

algumas das barreiras mais fortes à rapidez e desempenho do FFE são:  

 Carência de visão [MURMANN, 1994];  

 Não percepção de urgência [KESSLER e CHAKRABARTI, 1999]; 

 Pouca formalização [CHOPERENA, 1996; ROSENAU, 1988];  

 Carência de liderança efetiva [MCDONOUGH e BARCZAK, 1991; 

MCDONOUGH, 1993]; 

 Problemas no processo de comunicação [MABERT et al., 1992]. 

Então, dada a importância do FFE e sabendo das suas dificuldades, é 

importante desenvolver modelos que estruturem o FFE de forma a minimizar os 

problemas. Sabe-se que quanto mais gerenciado e disciplinado for o processo maior 

é a chance de sucesso [Planned Inovation, 1998; Kim, J. and Wilemon, D., 2002; 

Cooper, R. G., 1999]. Algumas propostas [Khurana and Rosenthal, 1998; Koen et 

al., 2002] sugerem modelos para estruturar o FFE de modo a conseguir gerenciar o 

processo e obter disciplina. Esses modelos são bastante referenciados na literatura 

ilustrando bem as atividades do FFE e serão descritos a seguir. 
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Modelo de Khurana e Rosenthal 

O modelo de Khurana e Rosenthal (1998), apresentado na Figura 2.4, mostra 

que o FFE compreende as atividades de criação da estratégia do produto e sua 

comunicação, identificação e seleção de oportunidades, geração de idéias, definição 

do produto, planejamento do projeto e revisões dos executivos. Essas atividades são 

inter-relacionadas e deve-se fazer um balanceamento entre criatividade e disciplina 

na execução das mesmas. 

  

Na Pré-fase Zero estão localizadas as atividades de geração de idéias, análise 

de mercado e avaliação tecnológica. Nessa fase é realizado o alinhamento entre a 

estratégia do negócio e o desenvolvimento de novos produtos, considerando o 

portfólio da organização e as oportunidades em questão. Essas definições dão 

suporte às atividades subseqüentes das fases zero e um. 

Figura 2.3- Modelo estilizado do Fuzzy Front End segundo Khurana e Rosenthal 

 

Fonte: traduzida de Khurana e Rosenthal (1998) 
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Nas Fases Zero e Um, uma vez que os gerentes acreditam que a oportunidade 

merece exploração, um grupo principal é formado. Esse grupo precisa executar as 

seguintes atividades: Identificação das necessidades dos clientes; avaliação das 

capacidades da tecnologia atual e dos requisitos, assim como o alinhamento com 

negócios existentes e planos tecnológicos; identificar os requisitos dos principais 

produtos; testar conceitos; especificar os recursos necessários para se completar o 

projeto; e identificar riscos e desafios. Para a Fase Um tanto o produto quanto o 

projeto precisam estar definidos, assim como os participantes-chaves e o suporte 

necessários. 

Os papeis principais no processo são: o time principal, grupo multifuncional e 

responsável pelas atividades chave das Fases Zero e Um; o líder do projeto, que 

tem o papel de facilitador, comunicador e motivador; o comitê executivo de revisão, 

que definem os critérios dos pontos de checagem ao longo do processo e realizam a 

avaliação; e a gerência sênior, responsável por definir as estratégias, planos de 

portfólio e plano de recursos dos projetos. 

Modelo NCD 

Por sua vez, o modelo de Koen et al. (2002), chamado NCD (Figura 2.5), é 

composto por três partes: os fatores de influência, o motor e as atividades. Os 

fatores de influência não são controláveis pela organização e afetam o NCD direta 

ou indiretamente, esses fatores são: as capacidades da organização, o mundo 

externo (governo, clientes, leis, concorrentes, economia) e o conhecimento científico 

envolvido. Por sua vez, o motor representa a liderança, cultura e estratégia da 

organização e regem as cinco atividades chave do processo. Estas atividades são: 
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identificação de oportunidade1, análise de oportunidade, geração e enriquecimento 

de idéias2, seleção de idéias, e definição de conceitos3.  

 

As atividades desse modelo são chamadas de elementos e não processos, 

pois não possuem uma estrutura rígida de como executá-las. Além disso, o modelo 

é circular para mostrar que as idéias devem fluir, circular e interagir entre todas as 

                                            

1 
Oportunidade: Uma lacuna de negócios ou tecnológica identificada, por uma companhia ou pessoa, 

entre uma situação atual e um futuro projetado com o objetivo de obter vantagem competitiva, 

minimizar uma ameaça, resolver um problema ou amenizar uma dificuldade (Koen et al., 2002). 

2 
Idéia: A forma mais embrionária de um novo produto. Normalmente consiste de uma visão geral da 

solução para um problema identificado pela oportunidade (Koen et al., 2002). 

3
 Conceito: Tem uma forma bem definida, com descrições tanto em texto quanto visuais, que incluem 

suas características principais e os benefícios para os usuários, combinadas com um entendimento 

da tecnologia necessária (Koen et al., 2002). 

Figura 2.4 - Modelo NCD para o FFE 

 

Fonte: traduzida de Koen et al., 2002 
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atividades, sem seguir uma ordem e podendo estar em mais de um elemento ao 

mesmo tempo. A seguir, são detalhados os elementos do modelo: 

Identificação de oportunidades. Nesse elemento a organização identifica as 

oportunidades que deseja aproveitar, de acordo com os objetivos do negócio. Estas 

podem ser de negócios ou tecnológicas e fazem com que recursos sejam alocados 

em novas áreas onde existe crescimento de mercado, efetividade de operação e 

eficiência da organização. Por exemplo, uma oportunidade pode ser um novo meio 

de simplificar as operações, reduzir seus custos, a possibilidade de capturar 

vantagem competitiva através de inovação radical, uma nova plataforma de produtos 

ou um novo processo de fabricação. 

Analise de oportunidades. Nessa atividade uma oportunidade é avaliada para 

se confirmar se realmente vale apena prosseguir. Informações adicionais são 

necessárias para transformar a identificação de oportunidades em negócio, sendo 

especialmente difícil por envolver incertezas tecnológicas e mercadológicas logo no 

início do processo. É preciso envolver esforços em estudos de mercado e em 

experimentos científicos. 

Geração e enriquecimento de idéias. Nesse elemento ocorre a geração e 

maturação de idéias, ou seja, é uma atividade evolutiva. As idéias são examinadas, 

discutidas, evoluídas e desenvolvidas junto com as outras atividades do NCD. O 

contato direto com clientes, o envolvimento de times multifuncionais e colaboração 

com outras organizações parceiras melhoram os resultados dessas atividades. 

Seleção de idéias. O objetivo dessa atividade é selecionar e priorizar as idéias 

que irão trazer mais valor ao negócio. Essa tarefa é difícil e crítica para o futuro e 

sucesso do negócio. Entretanto, não existe um processo capaz de garantir uma boa 

seleção. As escolhas podem ser realizadas a partir de uma simples opinião pessoal, 

de uma analise baseada em critérios pré-definidos, do uso de técnicas de 

gerenciamento de portfólio ou de um processo multi-estágio. A literatura mostra que 

decisões baseadas em processos formais se mostram mais eficientes porque, 

evitam que escolhas se baseiem em preferências pessoais e geram feedback claro e 
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objetivo para os envolvidos com a idéia, evitando que eles fiquem desinteressados 

em submeter outras idéias. Quanto mais construtivos foram os feedbacks, melhor 

será seu aproveitamento para melhoria da própria idéia e para novas. 

Definição do conceito. A definição do conceito é o elemento final do modelo 

NCD. Para seguir em frente no NPD, a proposta tem que ser convincente tanto 

tecnológica como comercialmente. Então, a organização deve especificar guidelines 

para que os inovadores e avaliadores do NCD se baseiem no detalhamento das 

propostas e na tomada de decisão.  As propostas precisam deixar claro: os objetivos 

da idéia, alinhamento da idéia com a estratégia da organização, tamanho da 

oportunidade com relação ao impacto financeiro, benefícios e necessidades dos 

clientes ou do mercado, plano de negócios, fatores de risco técnico e comercial, 

apelo ambiental, de saúde e segurança, plano de projeto contendo recursos e 

tempo. Tipicamente o plano de negócios e o plano de projeto são os últimos 

artefatos antes do conceito seguir adiante no processo de inovação.  

Esses dois modelos ilustram bem as atividades realizadas no FFE, onde o de 

Khurana e Rosenthal (1998) foca no entendimento dos problemas que ocorrem nas 

atividades das Fases Zero e Um. Por outro lado, o modelo não mostra como as 

atividades devem ser realizadas nem discute sobre a identificação de oportunidades, 

geração de idéias, estratégia e portfólio. Por sua vez, o modelo de Koen et al. (2002) 

apresenta o que deve ser feito nos elementos apresentadas no modelo, mas 

também não diz como isso deve ser feito, nem propõe guias ou diretrizes que 

facilitem sua utilização prática.  

Apesar dessas limitações nas informações sobre os modelos, de maneira geral 

eles definem as atividades a serem executadas no FFE e são bem aceitos na 

literatura, não prejudicando seu uso nesse trabalho. Sendo assim, eles serão 

utilizados para delimitar o escopo das ferramentas de suporte ao FFE àquelas que 

fornecem suporte as atividades desses dois modelos. 
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2.4. FERRAMENTAS DE SUPORTE AO FFE 

Ao contrário da área de pesquisa sobre o PDNP, os estudos sobre ferramentas 

específicas para suporte às atividades do processo de inovação são bastante 

recentes. As ferramentas utilizadas pelas empresas ainda são focados em 

tecnologias específicas de projeto e construção, as chamadas CAx (ex: CAD, CAE, 

CAM), ferramentas de comunicação genéricas, como e-mail, assim como 

ferramentas de escritório, como o pacote Microsoft Office [BARCZAK et al., 2007; 

BARCZAK  e SULTAN, 2006; KOHN e HÜSIG, 2007]. 

Porém, a área de estudo sobre o suporte de ferramentas de TIC (Tecnologia da 

Informação e Comunicação) específicas para o PDNP está crescendo, sendo 

chamada de CAI (Computer Aided Innovation), que significa Inovação auxiliada por 

computador. Essas ferramentas não focam apenas nas atividades de projeto e 

construção, mas em todo o processo de inovação, ou em partes específicas dele, 

como o FFE [KOHN e HÜSIG, 2007; León-Rovira e Ovtcharova, 2007]. Inclusive, foi 

a partir das atividades das fases iniciais que surgiu a área sobre CAI, o qual se 

estendeu para o processo de inovação como um todo (Hüsing e Kohn, 2009).  

O campo de estudo foi inaugurado pelo desenvolvimento de softwares de 

suporte do método TRIZ [Schüler-Hainsch e Ulbrich, 2006; Cascini e Russo, 2007; 

Altshuller,1999], teoria soviética de resolução de problemas inventivos, que é 

utilizado na geração de idéias através de um processo sistemático. Ferramentas 

como a Innovation Work Bench (Ideation International Inc.) e a Tech Optimizer 

(Invention Machine) (Schüler-Hainsch e Ulbrich, 2006) surgiram nos Estados Unidos 

e iniciaram uma onda de softwares que suportam metodologias inventivas como 

TRIZ. 

A partir de então, outros tipos de ferramentas de software foram desenvolvidas 

sobre teorias de inovação, como: mind mapping, brain storming e lateral thinking. 

Por outro lado, alguns autores [Choffray e Lilien, 1986; Tintelnot et al., 1999; KOHN 

e HÜSIG, 2007; Reeder, 1991; Specht, C. Beckmann, 1996] reportam a adaptação 

para o processo de inovação de ferramentas inicialmente concebidas para suportar 
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outras atividades, como ferramentas de Controle de Fluxo de Trabalho (workflow), 

Gerenciamento de Documentos e Dados, groupware, Gerenciamento de Informação 

e Marketing, Sistemas de Suporte a Decisão, Sistemas de Suporte a Decisão em 

Grupo, Enterprise Resource Planning (ERP), Gerenciamento do Ciclo de Vida dos 

Produtos (PLM), Gerenciamento de patentes e planejamento estratégico. 

Porém, segundo Leon (2009) as ferramentas de CAI têm o desafio de suplantar 

o uso das ferramentas antigas e introduzir meios de suportar todo o processo de 

inovação, auxiliando inovadores, inventores, projetistas, desenvolvedores de 

processo e gerentes. Para Jetter (2003) ferramentas de suporte tradicionais das 

áreas de marketing e engenharia, como QFD (Quality Function Deployment), para 

especificação e elaboração do conceito de produtos (CRISTIANO et al., 2001; 

SMITH e REINERTSEN, 2001; Sterman, 2000; Ulrich e Eppinger, 1998), e várias 

outras abordagens de avaliação de conceitos (Urban, J.R. Hauser, 1997) e teste de 

conceitos (Schmidt, 1997) apresentam sérias limitações. Muitas delas são 

inadequadas para se fazer inovação radical em novos produtos, porque se baseiam 

em histórico (ex: modelos de crescimento de mercado). Porém, para produtos 

realmente novos não existe histórico ou se existe é irrelevante devido ao ambiente 

ser muito dinâmico (Schmidt, 1997).  

Outra limitação está na incapacidade de suportar a integração efetiva de 

diferentes áreas funcionais (SMITH e REINERTSEN, 2001), o que impossibilita 

suporte metodológico para o planejamento das atividades do FFE, nas quais a 

integração de uma equipe multifuncional é crítica. Além disso, as ferramentas 

existentes não suportam o FFE inteiro, sobretudo o desenvolvimento do conceito é 

negligenciado (SMITH e REINERTSEN, 2001; Thomke e Reinertsen, 1998). 

Por outro lado, assim como benefícios foram obtidos na utilização de software 

em outros processos de negócios, espera-se que também tragam melhorias ao 

PDNP (Hüsing e Kohn, 2009). Adicionalmente, uma vez que ferramentas do tipo 

CAD tornaram-se aceitas como sendo eficientes no processo de desenvolvimento, 

espera-se que CAI também suporte o processo de inovação, racionalizando-o e 
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guiando as equipes de projeto ao longo das atividades de geração, disseminação e 

obtenção de informação.  

De maneira geral, podem-se esperar benefícios relacionados à melhoria da 

eficiência, eficácia, criatividade, transparência e aprendizado do processo, segundo 

Kohn e Hüsig (2007).  

Já no trabalho de Montoya-Weiss e O-Driscoll (2000) sobre o sistema chamado 

Virtual Mentor observou-se que ao controlar melhor o FFE a ferramenta promoveu 

economia de tempo, facilitou o entendimento do processo pelos profissionais, pois 

eles passaram a segui-lo guiados pelo sistema, reduzindo o custo com coordenação 

e gerenciamento do time multifuncional. Também melhorou o processo de seleção 

de idéias, uma vez que padronizou as informações requeridas e os critérios de 

decisão, passando-se a poder comparar diversos projetos de acordo com os 

critérios. 

Howe et al (2000) realizou uma pesquisa sobre o papel da internet e das 

intranets na facilitação da disseminação da informação, redução de tempo e custo, 

melhoria de processos e do gerenciamento de projetos no FFE. Os resultados 

sugerem que o uso da internet e intranet promovem a aceleração das idéias 

promissoras ao longo do PDNP. Ao mesmo tempo, os riscos associados à pressa de 

lançar no mercado são minimizados, uma vez que o processo sistemático elimina 

rapidamente as idéias mais pobres e permite que melhorias sejam propostas pelos 

clientes durante todo o processo. Isto é importante pois a integração da ―voz do 

cliente‖ e de profissionais de outros setores/unidades da própria empresa são 

fatores críticos de sucesso na introdução de novos produtos. 

Na seção seguinte serão apresentados os principais estudos sobre CAI e sua 

utilização no FFE. 

2.4.1.  UTILIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FERRAMENTAS NO FFE 

Apesar dos potenciais benefícios oferecidos pelas ferramentas de suporte ao 

FFE, ainda existem poucos trabalhos na área que relatem experiências de 
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implantação ou avaliem as melhorias e benefícios trazidos. Nesta seção são 

apresentados e discutidos algumas destas experiências, que formam o estado da 

arte da área.  

O trabalho de Montoya-Weiss e O-Driscoll (2000) descreve o processo que 

estrutura o FFE da Nortel, chamado Galileo e detalha o sistema de informação 

desenvolvido para automatizar algumas das suas atividades. O sistema, chamado 

Virtual Mentor, suporta tanto o desenvolvimento de idéias quanto o processo de 

avaliação.  

A figura 2.6 ilustra como o Virtual Mentor oferece suporte a cada fase do 

Galileo.  

 

Figura 2.5 - Diagrama ilustrando como o sistema da Nortel dá suporte ao FFE 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de Montoya-Weiss e O-Driscoll, 2000 
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Para cada fase do processo existe uma funcionalidade no sistema que auxilia 

sua execução. Os pesquisadores descreveram os requisitos necessários ao sistema 

e quais benefícios eles deveriam proporcionar. Para eles o Virtual Mentor deveria 

facilitar e supervisionar as quatro fases do processo Galileo para cada usuário, 

guiando os geradores de idéia ao longo do processo e simplificando a avaliação das 

idéias para os tomadores de decisão. Também deveria ser fácil de usar e intuitivo, 

eliminando a necessidade de treinamento e manual de uso. Além disso, o sistema 

deveria permitir que o usuário navegasse por todas as fases, escolhendo quais 

dados deseja preencher/visualizar naquele momento. Por fim, também era 

importante que os profissionais pudessem aprender enquanto executam as tarefas e 

que o sistema armazene as informações de todas as idéias de forma segura. 

Outro estudo, de Calantone et al (1999), focou em melhorar especificamente as 

atividades de seleção do FFE, destacando que segundo Urban and Hauser (1993) ―é 

importante eliminar as falhas cedo, antes que levem a maiores perdas de 

investimento‖.  Calantone e seus colegas analisaram o uso da técnica AHP (Analytic 

Hierarchy Process) na escolha de novos produtos. Essa técnica utiliza um modelo 

de medição de benefícios baseado na opinião dos gerentes, notas, para múltiplos 

critérios de avaliação. Essas notas ao utilizadas para priorizar o portfólio de novas 

idéias. A técnica mostrou-se eficaz quando aplicada nas áreas de economia e 

negócios proporcionando a estruturação de processos decisórios baseados em 

muitos critérios e com muitas pessoas envolvidas.  

Já existe um software, chamado Expert Choice, que automatiza a técnica e foi 

utilizado pelos autores em suas pesquisas. Eles relataram que os participantes do 

experimento gostaram da tarefa de definir os critérios e visualizar os resultados 

apresentados de forma gráfica na tela do computador. Também demonstraram que 

se sentiram envolvidos no processo de tomada de decisão, e mesmo aqueles pouco 

familiarizados com computadores acharam fácil completar as tarefas. Ainda, foi 

reportada a importância de basear as decisões em critérios pré-definidos, evitando 

que as escolhas sejam feitas baseadas em um subconjunto de critérios escolhidos 
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por cada avaliador, assim as escolhas são mais racionais e aumenta a probabilidade 

de acertos. 

Por fim, é sugerido pelos autores que a técnica AHP seja utilizada em conjunto 

com outros modelos, como o NewProd (Cooper, 1985) e checklists. Pois cada 

técnica utiliza abordagens teóricas e algoritmos de escolha diferentes. Dessa forma, 

um produto/projeto bem avaliado em mais de uma técnica pode ser considerado 

bastante promissor. 

Ainda relacionado à seleção de produtos e tecnologias, a pesquisa de Galbraith 

et al. (2007) aborda o desenvolvimento de um framework que trata a previsão de 

sucesso em novas tecnologias apresentando uma comparação entre os acertos de 

especialistas na escolha de tecnologias e os acertos de uma rede neural artificial, 

uma técnica bayesiana de redução de dados e duas técnicas de regressão (step-

wise e logistic regression model) baseadas em um conjunto finito de variáveis. O 

estudo foi realizado com 69 tecnologias apoiadas pelo Center for Commercialization 

of Advanced Technology (CCAT) e a metodologia mostrou algo interessante ao 

realizar uma análise ex-ante, ou seja, os critérios utilizados para avaliar as 

tecnologias foram definidos antes de se saber se houve sucesso ou falha delas. 

As conclusões mostram que sob as condições de trabalho as ferramentas 

automáticas foram capazes de prever o sucesso das tecnologias em 77.5% dos 

casos (redução bayesiana) e 90.2% dos casos (rede neural) contra 52% dos casos 

pelos especialistas. Portanto, o resultado sugere que, respeitadas as limitações do 

estudo, as atividades de seleção de tecnologias de sucesso podem ser feitas por 

ferramentas automáticas ou estas seriam utilizadas para auxiliar os profissionais (ex: 

capitalistas de risco, avaliadores de programas de inventivo à inovação, gerentes de 

incubadoras) envolvidos em tais escolhas. Da mesma forma, podem ser feitos 

estudos futuros para que as atividades de seleção do FFE possam ser realizadas 

automaticamente por software de acordo com os dados inseridos pelos usuários e 

critérios predefinidos ou baseados em o histórico. 
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No trabalho de Jetter (2003) foi proposto o uso de Fuzzy Cognitive Maps (FCM) 

para lidar com as informações dinâmicas e incertas do FFE. Essa técnica permite 

aos especialistas construir diagramas qualitativos baseados na sua visão ainda 

imprecisa dos conceitos e das relações causais entre eles, permitindo especular 

sobre possíveis cenários e elaborar alternativas futuras. Dessa forma, tomadores de 

decisão podem utilizar técnicas de simulação para identificar elementos críticos do 

conceito e avaliar o efeito dinâmico da mudança das informações sobre o produto e 

seus benefícios futuros.  

O trabalho também descreve as abordagens de scenario analysis, Knowledge 

Mapping e System Thinking como propostas de outros autores para apoiar o FFE. 

Porém, Jetter aponta que essas técnicas ainda não são soluções prontas para o 

FFE, mas apresentam contribuições que podem ser incorporadas em ferramentas no 

futuro. 

Ainda, existem outros trabalhos que focam na integração do cliente desde cedo 

no PDNP através do uso da internet. 

Dahan e Hauser (2002) analisaram o uso de seis métodos baseados na web 

para interagir com clientes no PDNP: Web-based conjoint analysis (WCA), Fast 

Polyhedral Adaptative Conjoint Analysis Estimation (FP), User Design (UD), Virtual 

Concept Testing (VCT), Securities Trading of Concepts (STOC) e Information Pump 

(IP). Dos quais IP e FP são apontados como adequados para o FFE. Segundo os 

autores, a primeira provê a habilidade de coletar da linguagem do cliente suas 

necessidades implícitas ou difíceis de explicitar. Já a segunda, tem o poder de 

permitir a rápida seleção de um conjunto de características (features) que são 

prioritárias para os clientes dentre um grande número de características disponíveis. 

Howe et al. (2000) destacou que a internet, e ferramentas que se usam dela, 

podem ser efetivamente implementadas em vários estágios do PDNP. No FFE, 

podem-se utilizar fóruns on-line, newsgroup, e web sites para obter idéias externas. 

Além disso, podem ser realizadas pesquisas de mercado em sites que provêem 

informações demográficas, permitindo se estimar tamanho de mercados e seu 
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potencial. Também, surveys podem ser preparados para entender a necessidade 

dos clientes, desejos e preferências. 

Rohrbeck et al. (2008) recentemente conduziu um estudo sobre as plataformas 

web de integração dos clientes ao processo de inovação de empresas do Euro Stoxx 

50. O trabalho discute que a integração dos clientes através da web é um caminho 

para se reduzir custos e se beneficiar de um potencial ilimitado de ganho de 

escalabilidade. Dentre as ferramentas analisadas foi observado que a internet é 

utilizada como um canal de comunicação primário com os clientes, permitindo 

comunicação unidirecional, onde o cliente apenas propõe idéias, ou bidirecional, 

onde o cliente pode discutir com os engenheiros da companhia. Além disso, os 

clientes também podem se comunicar entre si. Também, o nível de comunicação 

pode variar desde o uso de texto até interfaces multimodais que permitem ao 

usuário manipular o produto final. Ainda, as ferramentas permitem comunicação 

individual com cada cliente ou em comunidades virtuais (Füller et al., 2006). Essas 

comunidades permitem às companhias entenderem as necessidades de segmentos 

específicos do mercado. 

Portanto, através da internet, as organizações podem se comunicar 

diretamente com seus clientes, eliminando a necessidade de empresas de pesquisa 

de mercado (Albers, 2004). Também podem se aproveitar tanto da criatividade 

interna quanto dos clientes para criar e avaliar produtos (Füller et al., 2006; Füller, 

2007); Além disso, através de plataformas web, teoricamente, um número ilimitado 

de clientes podem ser integrados, resultando em uma base maior de tomadores de 

decisão para o desenvolvimento de produtos (Füller e Matzler, 2007). Além disso, 

integrar clientes reais ao processo é preferível a utilizar apenas alguns clientes para 

representar segmentos (Pruitt e Adlin, 2006). Os casos de melhores práticas 

mostraram que algumas empresas obtiveram uma quantidade expressiva de 

atividades em suas ferramentas. Na plataforma ―Dell Storm‖, da empresa Dell, existe 

mais de nove mil idéias geradas pelos usuários com cerca de sessenta e sete mil 

comentários, onde as idéias mais populares foram avaliadas mais de dezoito mil 
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vezes. Dessa maneira, a Dell obteve mais conhecimento das necessidades dos 

clientes, a um custo menor que as pesquisas de mercado tradicionais. 

Os estudos apresentados nessa seção cobrem boa parte do material disponível 

sobre o estado da arte da utilização de ferramentas de suporte ao FFE. Como pôde 

ser percebido, existem ferramentas que procuram suportar todo o processo, 

algumas que focam nas atividades de seleção e ainda outras que têm como principal 

objetivo a integração dos clientes ao processo de inovação. Porém, ainda não existe 

uma proposta bem aceita para categorizar os tipos de ferramentas, o que seria 

interessante para melhorar a transparência dos estudos da área. 

Neste sentido, recentemente Kohn and Hüsig (2007) propuseram um esquema 

de categorização para a área de CAI. O estudo levou em consideração mais de 150 

ferramentas disponíveis no mercado e em empresas privadas de diversas indústrias. 

Foram incluídas no estudo ferramentas que eram utilizadas em pelo menos uma 

parte do processo de inovação e foram desconsideradas ferramentas de escritório 

genéricas ou específicas para determinada indústria ou empresa que não foram 

desenvolvidas especificamente para dar suporte ao PDNP. 

O trabalho mostrou que os softwares variam desde simples aplicações para 

tarefas específicas do processo de inovação a ferramentas que suportam desde a 

geração de idéias até o lançamento do produto. O esquema de categorização 

proposto possui três categorias principais que representam três atividades 

importantes do PDNP e são suportados pelas ferramentas atuais. Primeiramente há 

uma categoria chamada Strategy Management (Gestão da Estratégia). As 

ferramentas deste grupo têm em comum o suporte a atividades ligadas a questões 

estratégicas, como o portfólio da empresa e gerenciamento de cenários. Ela é 

subdividida em: Scenario Management (gestão de cenários), Portfólio Management 

(Gestão de Portfólio), Project Management (Gestão de Projetos) e Business 

Intelligence. Outra categoria principal é Idea Management (Gestão de Idéias), que 

compreende desde a geração e coleta de idéias até a avaliação da idéia. Suas 

subcategorias são: Idea Generation (Geração de idéias), Idea Collection (Coleta de 

idéias), Idea Classification (Classificação de Idéias), Idea Portfólio (Portfólio de 
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idéias), Idea Analysis (Análise de Idéias) e Idea Evaluation (Avaliação de idéias). Por 

fim, Patent Management (Gestão de Patentes) é a terceira categoria, sendo 

subdividida em: Patent Portfólio Management (Gestão de Portfólio de Patentes), 

Patent Evaluation (Avaliação de Patentes), Patent Administration (Administração de 

Patentes), Patent Analysis (Análise de Patentes), Patent Search (Busca por 

Patentes) e Invention Report (Relatório de Invenção). 

Fazendo-se uma comparação entre as categorias do esquema proposto e as 

atividades do FFE, observa-se que as ferramentas classificadas na categoria de 

Gestão de Idéias e Gestão de Patentes são utilizadas nas primeiras fases do PDNP. 

Já a categoria de Gestão de estratégia, não está claramente ligada ao FFE. Apesar 

de alguns modelos incluírem a gestão estratégica da Empresa como parte do PDNP, 

estas atividades não estão inseridas no FFE, sendo refletidas nele apenas como 

entradas do processo. 

Essa categorização ainda não está clara e não inclui suporte a algumas 

atividades do FFE como, por exemplo, o processo de detalhamento das idéias para 

que elas passem a ser considerados um conceito, e às pesquisas de viabilidade 

técnica e de mercado. Mas o trabalho significa o primeiro passo de uma importante 

tarefa de categorização das ferramentas de suporte a inovação, pois também é 

possível que a partir de estudos desse tipo se obtenha uma definição mais concreta 

do termo CAI.  

2.4.2. FERRAMENTAS DISPONÍVEIS COMERCIALMENTE 

Existem diversas ferramentas disponíveis comercialmente com o intuito de prover 

suporte às atividades do FFE. Hüsig e Kohn (2009) listam as ferramentas analisadas 

no seu trabalho a as categoriza segundo o esquema proposto por estes mesmo 

autores em 2007. Dentre elas setenta estão incluídas em pelo menos uma das 

categorias Gestão de Idéias e Gestão de Patentes. 
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Além disso, pesquisas realizadas no Google por termos como ―Innovation 

management tool‖, ―Idea management‖ e ―Innovation Tool‖, encontram ferramentas 

como: Jenni4, Idea Central5, PrIsM6, IdeaScale7, Accept Ideas8, dentre outras. 

Também, existem páginas web como o Innovation Tools 

(http://www.innovationtools.com) e o blog Idea Management Systems 

(http://www.ideamanagementsystems.com/) que são especializados em técnicas e 

ferramentas de inovação. Estes sites disponibilizam uma lista de ferramentas de 

gestão de idéias, Brainstorming, Mind Mapping, dentre outras. 

No material comercial dos fabricantes da ferramenta são apresentados 

diversos benefícios proporcionados pelos sistemas. Porém, neste estudo não serão 

levadas em considerações essas informações para evitar viés (natural) das 

informações comerciais.  

Portanto, é preciso realizar estudos científicos que possuam baixo viés e alta 

reprodutibilidade dos resultados como forma de se obter conclusões mais concretas 

e precisas. É exatamente esse o objetivo desse trabalho, cuja metodologia será 

discutida no capitulo 3 e objetiva fornecer rigor científico aos resultados. 

2.4.3. FUTURO DA ÁREA 

A área de estudo das ferramentas de suporte ao processo de inovação e 

especificamente ao FFE é bastante recente. Assim como citado por Rangaswamy 

and Lilien em 1997 ―sabemos pouco sobre se, como e por que esses softwares 

melhoram o processo e provêem benefícios associados ao desenvolvimento de 

                                            

4
 Jenni - http://www.jpb.com/jenni/index.php 

5
 Idea Central - http://www.imaginatik.com/webdoc_prod_idc_description 

6
 PrIsM - http://www.isde.com/ 

7
 Idea Scale - http://www.ideascale.com/idea-management-tools.html 

8
 Accept Ideas - http://www.acceptsoftware.com/products/index.html 

http://www.innovationtools.com/
http://www.ideamanagementsystems.com/
http://www.jpb.com/jenni/index.php
http://www.imaginatik.com/webdoc_prod_idc_description
http://www.isde.com/
http://www.ideascale.com/idea-management-tools.html
http://www.acceptsoftware.com/products/index.html
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novos produtos‖. ―É preciso realizar medições mais cuidadosas desse impacto‖ 

(Calantone et al.,1999). O estudo do estado da arte mostrou que atualmente isso 

ainda é verdade. 

Portanto, é preciso seguir com o esforço em pesquisas sobre CAI com o 

objetivo de obter mais eficiência no processo de inovação através delas. Neste 

sentido, Leon (2009) propõe os seguintes estudos futuros: 

 Clarificação do papel das ferramentas CAI; 

 Suporte à inovação por ferramentas de software e métodos computacionais; 

 Estudos sobre aspectos organizacionais, tecnológicos e cognitivos da 

aplicação de ferramentas de CAI; 

 Avaliação da eficácia e eficiência dos métodos e ferramentas de CAI; 

 Criação da fundamentação teórica de CAI. 

A estes ainda pode-se adicionar: 

 Melhor definição do termo CAI de modo a permitir melhor identificação de 

quais ferramentas se enquadram nessa área; 

 Melhoria na classificação dos tipos de CAI; 

 Mapeamento entre as atividades do FFE e as ferramentas que suportam sua 

execução. Assim, métodos e ferramentas distintos que estão ligados a uma 

mesma atividade poderão ser comparados, analisando-se quais são os mais 

eficientes. 

Portanto, várias são as direções que ainda podem ser pesquisadas na área, 

contribuindo, assim, para a sua consolidação. Conforme dito anteriormente, este 

trabalho de mestrado apresenta contribuições para a ―clarificação do papel das 

ferramentas CAI‖, ―avaliação da eficácia e eficiência dos métodos e ferramentas de 

CAI‖ e ―Melhoria na classificação dos tipos de CAI‖. 
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2.5. ENGENHARIA DE SOFTWARE BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

Profissionais ligados a Tecnologia da Informação e Comunicação freqüentemente 

precisam tomar decisões sobre que tecnologias e metodologias devem ser utilizadas 

em seus projetos. Pois eles sabem que existem problemas com as práticas de 

desenvolvimento atuais da organização e precisam resolvê-los. Ou então, 

conheceram alguma nova tecnologia e desejam obter os benefícios prometidos por 

elas. Particularmente, isso também se aplica às ferramentas de suporte a inovação. 

Entretanto, estes profissionais podem enfrentar dificuldades na escolha das 

tecnologias, pois existe pouca evidência objetiva que confirmem a sua adequação, 

qualidade, seus limites, custos e riscos associados (Bybå et al, 2005). Por exemplo, 

entusiastas da orientação a objetos defenderam durante muito tempo o paradigma 

destacando o valor de modelos hierárquicos. Porém, só depois de algum tempo 

experimentos evidenciaram que hierarquias profundas são mais propensas a erros 

que as mais rasas. 

Em contraste a esta realidade, as práticas médicas mudaram drasticamente na 

última década através da adoção de paradigmas baseados em evidência. Pois 

estudos mostraram que a não realização de revisões sistemáticas pode custar vidas. 

Desde então, vários pesquisadores da medicina passaram a adotar o paradigma 

baseado em evidência (Sackett et al., 2000). 

De maneira análoga, companhias que desenvolvem ou utilizam ferramentas de 

software estão freqüentemente sobre pressão de adotar tecnologias imaturas devido 

a pressões dos gerentes e do mercado. Portanto, vários pesquisadores (Kitchenham 

et al., 2004; Oates and Capper, 2004; Bybå et al, 2005) sugerem que profissionais 

(pesquisadores) da engenharia de software devem considerar o suporte do uso da 

engenharia de software baseada em evidências (EBSE em inglês) para melhorar 

suas decisões sobre quais tecnologias adotar. 

A essência do paradigma baseado em evidência é coletar e analisar 

sistematicamente todos os dados disponíveis sobre determinado fenômeno para 

obter uma perspectiva mais completa e mais ampla do que se pode captar através 
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de um estudo individual. Pois estudos individuais acontecem dentro de um contexto 

e envolvem um conjunto específico de participantes. Esses fatores podem causar 

viés nos resultados desses estudos.  

Ao contrário disso, visões mais amplas devem permitir que conclusões mais 

confiáveis sejam produzidas e minimizem os fatores locais 

(http://www.dur.ac.uk/ebse/about.php). Segundo Kitchenham et al (2004), o objetivo 

da Engenharia de Software Baseada em Evidências (EBSE) é: 

“prover meios que possibilitem a integração entre as melhores 
evidências atuais, obtidas através de pesquisas, com a experiência 
prática e valores humanos no processo decisório relacionado ao 
desenvolvimento e manutenção de software” 

Isso é feito através de uma metodologia composta por cinco passos que 

permitem a coleta e avaliação de todas as evidências existentes sobre determinadas 

tecnologias (Dybå et al., 2005). Os passos são: 

1. Converte-se o problema ou necessidade de informação em uma pergunta; 

2. Buscam-se na literatura as melhores evidências disponíveis para responder 

às perguntas; 

3. Analisam-se as evidências com relação à sua validade, impacto e 

aplicabilidade; 

4. Integra-se a evidência analisada com experiências práticas, valores e 

circunstâncias dos clientes para tomar decisões; 

5. Avalia-se os resultados dos passos 1 a 4 e procura-se meios de melhorá-los. 

Esses passos representam uma visão geral do processo, onde cada um deles 

pode ser instanciado através do uso de técnicas já existentes Em particular nessa 

dissertação será utilizada a revisão sistemática da literatura, que será apresentada 

na seção 2.6.1, para operacionalizar a metodologia. 

Espera-se que através do uso de EBSE obtenha-se: 

http://www.dur.ac.uk/ebse/about.php
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 Objetivo comum para pesquisadores individuais e grupos de pesquisa para 

garantir que suas pesquisas são direcionadas às necessidades da indústria e 

de outros stakeholders; 

 Meios que permitam aos profissionais da indústria tomar decisões racionais 

sobre a adoção de tecnologias; 

 Meios que melhorem a dependência de sistemas de software de uso 

intensivo, como resultado de melhores escolhas de tecnologias de 

desenvolvimento; 

 Meios que melhorem a aceitação de sistemas de software de uso intensivo 

utilizados pelas pessoas; 

 Uma entrada para processos de certificação. 

A realização de pesquisas mais criteriosas através de engenharia de software 

baseada em dados tem bastante relevância nos dias de hoje e tende a ficar ainda 

importante. Pois os sistemas de software estão ficando cada vez mais presentes no 

dia a dia das pessoas através de aparelhos celulares, freios ABS, dispositivos 

médicos, sistemas de controle de vôos, etc. De um lado, eles podem trazer inúmeros 

benefícios para a sociedade, indústria e economia. Por outro lado, podem causar 

sérios problemas e até danos irreparáveis, inclusive à saúde de pessoas. Portanto, a 

exemplo do que aconteceu na medicina, é preciso tomar mais cuidado com os 

métodos de pesquisa também em engenharia de software. 

De forma resumida, Engenharia de Software Baseada em Dados é uma 

maneira sistemática e repetível de coletar evidências sobre um determinado tópico 

de pesquisa. O capítulo 3 detalhará a metodologia seguida por esta dissertação, a 

qual possui uma revisão sistemática em sua composição, que provê um forte 

arcabouço metodológico para a pesquisa. 
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3  METODOLOGIA 

Esta pesquisa utiliza o método de abordagem indutivo baseado em dados de 

natureza qualitativa. Os métodos de procedimento utilizados foram o da revisão 

sistemática (Kitchenham, 2007) e o método de comparações constantes 

(Seaman, 1999), que provêm suporte para a construção de teoria fundamentada em 

dados (grounded theory) (Glaser e Strauss, 1967). 

Segundo Marconi e Lakatos (2004):  

“o método de abordagem indutiva caracteriza-se por partir de um 
conjunto de dados particulares, suficientemente constatados, dos quais se 
infere uma verdade geral, ou universal, não contida nas partes 
examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos é levar a conclusões 
cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se 
basearam.” 

Devem-se considerar três elementos fundamentais para toda indução, os quais 

obtêm-se em três etapas: 

 Observação dos fenômenos – analise dos fatos ou fenômenos com o objetivo 

de detectar as causas de sua manifestação; 

 Descoberta da relação entre eles – através de comparações procura-se 

aproximar os fatos ou fenômenos para descobrir as relações existentes entre 

eles; 

 Generalização da relação – propõe-se a generalização encontrada na etapa 

precedente, ou seja, entre os fenômenos e fatos semelhantes. 

Essas etapas da indução estão presentes no processo seguido por esta 

pesquisa, como será detalhado posteriormente. 

Com relação à escolha do uso de pesquisa qualitativa, pode-se destacar que 

as principais vantagens de utilizar métodos qualitativos é a sua capacidade de 

prover resultados mais ricos e mais informativos, forçando o pesquisador a investigar 

a complexidade do problema ao invés de abstraí-lo (Seaman, 1999). Além disso, a 
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revisão ad hoc inicial da literatura mostrou que a quase todos os estudos primários a 

analisados não apresentavam dados quantitativos, apontando para inviabilidade de 

um enfoque quantitativo através de, por exemplo, meta-análise. 

Entretanto, também existem desvantagens, dentre elas esse tipo de pesquisa 

requer mais trabalho que o método quantitativo e possui maior dificuldade para 

resumir os achados. Além disso, resultados qualitativos freqüentemente são 

considerados mais nebulosos do que os quantitativos, especialmente em 

comunidades mais técnicas como na engenharia de software. 

Por outro lado, o objetivo de pesquisas qualitativas é construir evidências para 

dar suporte a uma determinada proposição, e não testá-la. Apesar de testes 

quantitativos de hipóteses parecerem ser mais conclusivos que os métodos 

qualitativos, elas não provêm nenhuma evidência mais forte de verdade para uma 

hipótese. Pois hipóteses não podem ser provadas, podem apenas ser suportadas ou 

refutadas, tanto para evidências quantitativas quanto qualitativas, ou ambas 

(Seaman, 1999). 

Portanto, os métodos qualitativos possuem a vantagem de prover informações 

mais exploratórias e ajudam a refinar as proposições para que melhor se ajustem 

aos dados. Essa capacidade adicional é bastante interessante para esta pesquisa 

que trata de sumarizar os impactos enunciando-os em proposições mais gerais. 

Uma vez apresentado o quadro metodológico da pesquisa e as razões de sua 

escolha, a seção 3.1 apresenta a abordagem de revisão sistemática, que faz parte 

do quadro metodológico, e a seção 3.2 o ciclo seguido por esta pesquisa. 

3.1. REVISÕES SISTEMÁTICAS DA LITERATURA 

Revisão sistemática da literatura (do inglês SLR) é um dos meios existentes de se 

fazer Engenharia de Software baseada em evidências, assim como medicina 

baseada em evidências. Também chamada sinteticamente de Revisão Sistemática 

(RS), é um meio de identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis 
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que sejam relevantes para determinado assunto, campo de pesquisa, ou fenômeno 

de interesse. 

Segundo Travassos e Biolchini (2007), RS são utilizadas para realizar revisões 

abrangentes da literatura de maneira não tendenciosa e repetível. Seu objetivo é 

apresentar uma justa avaliação de um tópico de pesquisa, através de uma 

metodologia rigorosa, confiável e auditável. Dessa forma, seus resultados possuirão 

valor científico. 

As vantagens desse tipo de revisão com relação à tradicional é que produz 

estudos não tendenciosos, mais abrangentes, de maior qualidade e com maior rigor 

científico. Como uma metodologia bem definida, torna menos provável que os 

resultados sejam tendenciosos. Embora não proteja contra possíveis resultados 

tendenciosos contidos nos estudos primários.  

Por outro lado, a revisão sistemática possui a desvantagem de requerer mais 

esforço que a revisão da literatura tradicional. 

Uma RS pode ser utilizada para diversos fins, segundo Travassos e Biolchini 

alguns deles são: 

 Identificar lacunas na pesquisa atual; 

 Sumarizar evidências existentes para um determinado fenômeno; 

 Apoiar a geração de novas hipóteses; 

 Fornecer um arcabouço para posicionar novas pesquisas. 

Portanto, revisões sistemáticas possuem várias vantagens com relação à 

revisão tradicional e podem ser utilizadas como ferramenta metodológica para atingir 

diversos objetivos. 

Com relação ao processo de revisão sistemática, pode-se dizer que ele 

envolve diversas atividades discretas. Apesar de existir pequenas diferenças sobre o 

número e ordem de atividades sugeridas, os guias médicos e os livros sociológicos 
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concordam com as principais etapas do processo (Kitchenham, 2007): planejar, 

conduzir e reportar os resultados da revisão. 

Os estágios do planejamento da revisão são: Identificação da necessidade da 

revisão, reunião do grupo de revisão, especificação das questões de pesquisa, 

desenvolvimento do protocolo de pesquisa e avaliação do protocolo.  

Na condução da revisão, os estágios são: identificação da estratégia de 

busca, seleção de estudos primários, avaliação da qualidade dos estudos, extração 

e monitoração dos dados e análise e consolidação dos dados. 

Por fim, na etapa de reportar os resultados da revisão, os estágios são: 

especificação dos mecanismos de disseminação dos resultados, formatação do 

relatório principal e avaliação do relatório. 

O protocolo é um artefato chave da pesquisa, que define todo o processo de 

revisão a ser realizado. Ele precisa ser pré-definido para reduzir a possibilidade de 

se realizar um estudo tendencioso. Por exemplo, sem um protocolo definido, a 

seleção de estudos pode ser realizada de forma a atender as expectativas dos 

pesquisadores. O protocolo deve incluir todos os elementos da revisão mais 

algumas informações de planejamento. Os elementos do protocolo são: 

 Background da pesquisa, ou a razão da necessidade da pesquisa; 

 As questões de pesquisa que deverão ser respondidas; 

 A estratégia de busca dos estudos incluindo as palavras-chaves de busca e 

as fontes a serem utilizadas. As fontes podem ser engenhos de busca, 

bibliotecas digitais, revistas e conferências específicas, etc; 

 O critério de seleção de estudos, que determina quais estudos serão incluídos 

na revisão sistemática; 

 Procedimento de seleção de estudos, ou seja, como os critérios de seleção 

serão aplicados pelos avaliadores; 
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 Os critérios e procedimentos de avaliação dos estudos; 

 A estratégia de extração de dados; 

 A estratégia de análise e consolidação dos dados extraídos; 

 A estratégia de disseminação; 

 E o cronograma do projeto. 

De certa maneira, a execução dos estágios descritos anteriormente não precisa 

ocorrer de forma seqüencial, pois podem existir iterações entre os estágios. Por 

exemplo, algumas atividades já definidas no protocolo podem ser iniciadas antes 

mesmo do término do desenvolvimento do mesmo e refinadas posteriormente. 

3.2. CICLO DA PESQUISA 

O ciclo de pesquisa utilizado neste estudo foi elaborado com base no trabalho de 

Easterbrook e Aranda (2009). A figura 3.1 ilustra as principais etapas deste ciclo: 

 

Figura 3.1 - Etapas da pesquisa 

 

Fonte: elaboração própria, traduzido de Easterbrook et al., 2006 
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O processo iniciou-se com a definição do tema de pesquisa a partir do  

conhecimento prévio que se tinha da área e adquirido com base em pesquisa 

bibliográfica tradicional apresentada no referencial teórico descrito no capítulo 2. 

Posteriormente foram analisados os trabalhos existentes na área de 

ferramentas CAI que discutem sobre o uso de tais ferramentas e mostram 

pontualmente os impactos proporcionados por elas no suporte ao processo de 

inovação como um todo. Além disso, foram coletadas evidências da literatura que 

mostram a ausência de estudos sistemáticos e criteriosos que apontem tais 

impactos. 

A partir da análise do conhecimento existente, o problema de pesquisa deste 

estudo foi formulado. O qual foi explicitado através da questão de pesquisa 

apresentada no Capítulo 1 e utilizada como ponto de partida da revisão sistemática.  

Posteriormente, uma revisão sistemática foi projetada a partir da questão de 

pesquisa, criando-se o seu protocolo. Esse protocolo foi seguido durante toda a 

revisão e será apresentado resumidamente neste capítulo. 

Ao final da revisão sistemática foi proposta a teoria que sugere os impactos 

obtidos pelo uso de ferramentas CAI, a qual gerou novo conhecimento sobre o tema. 

Esse ciclo pode ser repetido para analisar e refinar a nova teoria através de 

novos experimentos. 

As próximas seções apresentam em mais detalhes cada etapa do processo de 

pesquisa. A seção 3.2.1 mostra como foi observado o conhecimento existente e 

modelados os problemas de pesquisa, e a seção 3.2.2 descreve o protocolo da 

revisão sistemática que fez parte do método utilizado na proposição do novo 

conhecimento. 

Por fim, os resultados desse trabalho, que representam o novo conhecimento, 

serão apresentados no capítulo 4. 
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3.2.1. ANÁLISE DO CONHECIMENTO EXISTENTE E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Revisões da literatura são muito importantes para qualquer estudo científico. 

Segundo Merriam (2009), pesquisadores que não empregam esforço para buscar o 

que já existe na literatura podem estar perdendo a oportunidade de fazer uma 

contribuição significante para a área de estudo. Além de prover fundamentação para 

o problema investigado, a revisão da literatura também pode mostrar os avanços do 

estudo realizado, o que foi refinado com relação ao que já existe, ou revisar o que já 

foi feito. Adicionalmente uma revisão da literatura pode ser mais do que um estágio 

de estudo, pois pode contribuir para a formulação do problema e para o formato da 

pesquisa. 

Nessa etapa do estudo, o objetivo foi reunir os principais trabalhos acerca do 

processo de inovação, do Fuzzy Front End, das ferramentas CAI e dos impactos 

proporcionados por elas no FFE. Isso foi feito através de revisão tradicional da 

literatura.  

Dessa forma, pode-se observar a existência de evidências na literatura 

sugerindo que existem benefícios no uso de ferramentas CAI. Porém, como foi 

apresentado no contexto e motivação deste trabalho, assim como no referencial 

teórico, não existem estudos sistemáticos que relatem de forma consolidada as 

melhorias proporcionadas por tais ferramentas.  

Então, modelou-se a questão de pesquisa que guiou toda a construção do 

protocolo da revisão sistemática: 

Quais os benefícios proporcionados pelas funcionalidades e 

características existentes em softwares de suporte ao FFE na criação 

de produtos inovadores? 

3.2.2. PROTOCOLO DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Esta seção apresenta resumidamente o protocolo da revisão sistemática realizada 

neste estudo. Por questões de organização o protocolo completo está descrito no 

apêndice A desta dissertação. 
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Questão de Pesquisa 

Utilizando a estrutura PICOC proposta por Kitchenham (2007), a questão de 

pesquisa pode ser detalhada da seguinte forma: 

 População (Population): o Fuzzy Front End 

 Intervenção (Intervention): uso de ferramentas de software de suporte ao 

FFE 

 Contexto (Context): Organizações inovadoras 

 Resultado (Outcomes): benefícios da ferramenta, em particular das suas 

funcionalidades e características 

A parte de comparação (Comparision) da estrutura PICOC não foi utilizada, 

uma vez que o objetivo do trabalho não inclui comparação entre softwares. 

Estratégia de Busca 

A construção dos termos de busca foi realizada seguindo a estratégia composta 

pelos seguintes passos: 

a) Derivaram-se os principais termos a partir das questões de pesquisa 

identificando população, intervenção, comparação (quando for o caso), 

resultados e contexto; 

b) Identificou-se uma lista de sinônimos, abreviações e grafias alternativas 

para cada um dos principais termos. Para auxiliar na identificação de 

outros termos foram utilizadas palavras encontradas em artigos, livros e 

internet que são sinônimos ou grafias alternativas dos termos principais; 

c) Construíram-se strings de busca usando OR e AND para incorporar os 

sinônimos e abreviações e para unir os principais termos derivados das 

questões de pesquisa, respectivamente; 
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d) Verificaram-se as strings de busca construídas realizando buscas piloto 

e comparando os resultados obtidos com uma lista de estudos primários 

já conhecidos; 

e) Mudanças foram realizadas, quando necessário. 

A String de busca resultante foi: 

(software* OR system* OR tool* OR program* OR application*) 
AND ("fuzzy front end" OR "fuzzy front-end" OR "innovation front end" OR 
"innovation front-end" OR "front end * innovation" OR "front-end * 
innovation" OR "pre-development" OR predevelopment OR "up-front 
homework" OR "up front homework" OR "upfront homework") AND 
("innovative product*" OR "major product*" OR "new product*" OR "radical 
product*" OR "breakthrough product*" OR "incremental product*" OR 
"sustaining product*" OR "evolutionary product*" OR "product innovation" 
OR "product development") 

 

Processo de Busca 

O processo de busca foi composto por busca primária e secundária. Os passos do 

processo de busca estão descritos a seguir: 

a) Dois ou mais pesquisadores executam o processo de busca em cada uma 

das fontes selecionadas. Essa busca é a chamada busca primária. 

b) Os estudos encontrados pelo processo de busca são avaliados mediante a 

leitura do título do artigo e, se necessário o resumo (abstract), para verificar 

estudos que são claramente irrelevantes para as questões de pesquisa. 

Segundo Kitchenham (2007), as buscas iniciais retornam uma grande 

quantidade de estudos que não são relevantes, não respondendo às 

questões ou mesmo não tendo relação com o tópico em questão. Portanto, 

estudos que claramente não tenham relação com o tópico em questão serão 

descartados logo de início e não serão mantidos em nenhuma lista de 

estudos excluídos. Os demais artigos serão documentados numa lista de 
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artigos potencialmente relevantes encontrados. Se houver dúvidas quanto ao 

artigo, o mesmo deve ser avaliado no próximo passo. 

c) Os estudos listados como artigos potencialmente relevantes são avaliados 

por dois pesquisadores através da verificação dos critérios de inclusão 

estabelecidos. A verificação é executada mediante a leitura do resumo 

(abstract), introdução e, se necessário, da conclusão do artigo. Além disso, é 

permitido que buscas sejam feitas nos artigos por palavras-chave para 

verificar sua adequação. Nesse ponto, cada um dos artigos incluídos ou 

excluídos será documentado de acordo com o Formulário de Coleta de dados 

(Formulários A e B) apresentados no final desta seção. 

d) Posteriormente, todos os artigos incluídos serão lidos por inteiro para a 

extração de dados e avaliação da qualidade. Para cada trabalho incluído, 

seus dados serão extraídos e colocados no formulário C, apresentado na 

seção de extração de dados desse protocolo, assim como sua avaliação de 

acordo com os critérios de qualidade; 

e) Para cada referência presente nos trabalhos incluídos na busca primária, 

deverão ser executados os passos ―c‖ e ―d‖. Ou seja, será verificado se as 

referências dos trabalhos também devem ser incluídas no estudo de acordo 

com os critérios e inclusão. Em caso positivo, esses trabalhos terão seus 

dados extraídos. Essa busca nas referências dos trabalhos é chamada de 

busca secundária. 

f) Caso um artigo lido por completo não passe nos critérios de inclusão, poderá 

ser removido e essa exclusão também deverá ser documentada 

As busca primária foram realizadas nos seguintes engenhos de busca: 

 IEEE Explore (http://ieeexplore.ieee.org/) 

 ACM Digital Library (http://portal.acm.org) 

 Wiley InterScience (http://www.interscience.wiley.com/) 
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 ScienceDirect - Elsevier (http://www.sciencedirect.com/) 

 Scirus (http://www.scirus.com/) 

 EI Compendex (http://www.engineeringvillage.com) 

 Scopus (http://www.scopus.com/home.url) 

 Emerald (http://www.emeraldinsight.com/) 

Seleção de Estudos 

Para este trabalho foram considerados muitos tipos de estudos relacionados ao 

tópico de pesquisa, incluindo: 

 Artigos em jornais e revistas e em anais de conferências e congressos; 

 Relatórios técnicos (technical reports), preprints e white papers;  

 Dissertações de mestrado e teses de doutorado. 

A extensão da busca se justifica pela possibilidade de que estudos relevantes 

sejam encontrados para este trabalho em qualquer destas fontes, além de se evitar 

a inclusão de algum tipo de viés na pesquisa. 

A seguir, estão descritos os critérios de inclusão de trabalhos no estudo: 

a) Trabalhos que estejam disponíveis livremente para consulta na web ou 

através de licenças de permissão obtidas pela Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE (Portal CAPES); 

b) Trabalhos que sejam classificados em algum dos tipos de trabalhos 

citados anteriormente nesta seção; 

c) Trabalhos que apresentem os impactos proporcionados por softwares de 

suporte ao FFE, em particular pelas suas funcionalidades e/ou 

características. Onde softwares de suporte ao FFE são aqueles que 
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fornecem suporte a uma ou mais atividades dos modelos de FFE 

propostos por Khurana e Rosenthal (1998) e Koen et al. (2002); 

d) Trabalhos que apresentem texto, conteúdo e resultados completos e 

concluídos; 

e) Trabalhos que sejam escritos em inglês; 

f) Estudo não duplicado. Se algum trabalho tiver sido apresentado em 

diferentes publicações, apenas o mais recente e/ou o mais completo 

será incluído, a menos que tenham informação complementar; 

g) Quando houver dúvida em relação à inclusão ou exclusão de um 

trabalho, este deverá ser incluído. 

Avaliação da Qualidade 

Em adição aos critérios gerais de inclusão e exclusão, é considerado importante 

avaliar a qualidade dos estudos primários (Kitchenham, 2004). Uma avaliação da 

qualidade desses estudos serve para determinar a força das inferências e para 

atribuir notas a recomendações geradas (Khan et al., 2001). Apesar de não existir 

uma definição universal do que seja qualidade de estudo, a maioria dos checklists 

incluem questões que objetivam avaliar a extensão em que o viés é minimizado e a 

validação interna e externa são maximizadas (Khan et al., 2001; Kitchenham, 2007). 

Para avaliação de qualidade dos estudos, foram utilizados os critérios de 

qualidade apresentados no formulário C, que está disponível na seção A9 do 

apêndice A, e segue as recomendações de Kitchenham (2007), Khan et al. (2001) e 

de outros trabalhos que realizaram avaliação da qualidade. Ao todo, cada trabalho 

incluído no estudo foi avaliado em quinze critérios, sendo oito deles gerais, quatro de 

acordo com o tipo de trabalho e os últimos três específicos da questão de pesquisa 

desse estudo. 

Cada critério do formulário de avaliação de qualidade foi respondido segundo a 

escala Likert cinco, apresentada abaixo: 
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 Discordo completamente (0) 

 Discordo parcialmente (1) 

 Nem concordo nem discordo (2) 

 Concordo parcialmente (3) 

 Concordo completamente (4) 

A cada item da escala Likert foi atribuído um valor escalar, indicado entre 

parênteses, que foi considerado o valor pontuado na questão. A pontuação final do 

trabalho foi obtida pela soma algébrica dos valores individuais de cada questão. 

Por fim, os trabalhos incluídos no estudo foram classificados de acordo com os 

seguintes tipos: 

 Experimentais; 

 Teóricos e Design; 

 Secundários. 

Os estudos experimentais são aqueles baseados em evidências diretas ou 

experimentos. Já os teóricos são estudos conceituais e baseados em um 

entendimento de uma área, referenciando outros trabalhos relacionados. Por sua 

vez, os estudos secundários reexaminam outros trabalhos ou fazem revisões 

sistemáticas da literatura ou tradicionais. 

Extração de dados 

A extração de dados foi realizada utilizando também o formulário C disponível na 

seção A9 do apêndice A. 

Síntese de Dados 

A criação da teoria proposta neste estudo foi realizada a partir da síntese dos dados 

obtidos através da revisão sistemática realizada. Segundo Seaman (1999), os 
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métodos de geração de teoria são geralmente utilizados para extrair das 

observações feitas nos dados proposições que são suportadas por eles. As 

proposições são construídas a partir de algumas observações realizadas. À medida 

que mais dados são analisados, as proposições vão sendo refinadas e incorporam 

mais informações. Ao final, o resultado é uma proposição que descreve de maneira 

clara e rica o fenômeno estudado.  

Esses métodos são utilizados para a criação de teorias fundamentadas em 

dados, do inglês Grounded Theory. Elas são assim chamadas porque as teorias e 

proposições são propostas com fundamentação nos dados analisados. 

Particularmente, o método utilizado neste estudo para construir teoria fundamentada 

em dados foi o Método de Comparação Constantes, do inglês Constant Comparison 

Method. Ele foi proposto por Glaser e Strauss (1967) e na literatura qualitativa é 

apontado como o método mais clássico (Seaman, 1999). 

O processo de utilização do método se inicia com a marcação de trechos dos 

textos dos trabalhos (ou dados qualitativos) que fornecem informação relevante para 

a pesquisa. A cada um desses trechos são associados códigos que indicam que 

tipo, ou categoria, de informação o trecho está provendo. Esses códigos devem 

seguir um padrão definido que identifiquem o tipo de informação contida no trecho. 

Por exemplo, neste estudo foram extraídos trechos dos artigos que indicavam os 

impactos obtidos pelo uso de ferramentas de software. A esses trechos foram 

atribuídos códigos que identificavam sua localização no artigo e o tipo de benefício 

proporcionado pela ferramenta. Os códigos possuem a seguinte formatação: 

<Id >_<página >_<seção >_<parágrafo >_<ferramenta>_<tipo do benefício> 

Onde: 

 Id – número identificador único do artigo na revisão sistemática 

 Página - Página onde o trecho se inicia 

 Seção - Seção onde o trecho está escrito, assim como a subseção (se existir) 
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 Parágrafo - Parágrafo dentro da seção onde o trecho está escrito. Se existir 

subseção, deve-se colocar o número do parágrafo relativo à subseção. 

 Ferramenta – Categoria da ferramenta ao qual o trecho se refere 

 Tipo do benefício – Tipo do benefício ao qual o trecho se refere 

Dessa forma, é possível agrupar passagens dos textos analisados em grupos 

de acordo com os códigos utilizados para a categoria da ferramenta ou tipo de 

benefícios.  

Ao passo que os grupos foram sendo formados, proposições foram formuladas 

para sintetizar as informações dos dados de cada grupo. Ainda, para as proposições 

enunciadas antes do fim da análise dos dados, à medida que mais dados eram 

analisados e agrupados verificava-se a necessidade de realização de algum 

refinamento nas proposições previamente definidas. Exemplos de alguns códigos e 

trechos serão apresentados no capítulo 4. 

Então, seguindo esse método e utilizando-se do auxílio de planilhas 

eletrônicas, foram mapeadas as evidências dos trabalhos incluídos na revisão 

sistemática e os resultados foram sintetizados. Todo o processo foi realizado de 

forma a permitir rastreabilidade das informações, sendo possível identificar quais 

trabalhos proveram determinados dados. Dessa forma, chegou-se aos benefícios 

apresentados no capítulo 4, construindo-se, portanto a teoria proposta por este 

trabalho. 

Portanto, neste capitulo foi apresentado o quadro metodológico do estudo, 

suas etapas e as razões, riscos e limitações envolvidas na escolha de cada método 

ou técnica. Dessa forma, espera-se atingir o rigor necessário para obter validade 

científica, fundamental para a confiabilidade dos resultados dessa pesquisa. 
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4  RESULTADOS 

O resultado desse estudo será apresentado levando-se em consideração duas 

partes distintas: 

 Análise da revisão sistemática – apresenta dados gerais da revisão, como: 

quantidade de trabalhos retornados nas buscas, principais fontes de 

trabalhos, trabalhos incluídos no estudo e a distribuição temporal deles, etc.; 

 Teoria proposta pelo estudo – compreende os achados com relação aos 

impactos proporcionados pelas ferramentas de suporte ao Fuzzy Front End; 

Esses componentes constituem as principais contribuições do estudo e serão 

detalhados da seguinte maneira. A seção 4.1 descreverá a análise da revisão 

sistemática. A seção 4.2 apresentará a teoria proposta pelo estudo. 

4.1. ANÁLISE DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

A revisão sistemática foi executada da forma como estava planejada em seu 

protocolo. Então, utilizando todas as fontes definidas no protocolo, a busca primária 

retornou um total de 1090 artigos. 

O gráfico 4.1 mostra a quantidade de trabalhos retornados por cada engenho 

de busca. 
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Observe que o Scopus, Science Direct e o Scirus são os que forneceram mais 

trabalhos do total retornado inicialmente, se destacando bastante dos demais. 

Juntas estas fontes retornaram mais de 75% dos estudos totais da revisão 

sistemática. Entretanto, dentre eles o Scopus e o Science Direct são os engenhos 

que forneceram mais trabalhos realmente relevantes, como pode ser observado na 

tabela 4.1. Juntos eles forneceram nove dos dez trabalhos incluídos no estudo pela 

busca primária. Adicionalmente, o EI Compendex forneceu poucos trabalhos no 

total, porém dentre eles quatro foram incluídos no estudo.  

Gráfico 4.1 - Número de artigos retornados 

 

Fonte: elaboração própria, com dados da Revisão sistemática 
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O Apêndice C contém mais detalhes sobre as buscas realizadas em cada 

engenho, apresentando: a data de realização da busca, estratégia de busca e a 

string de busca utilizada.  

Do total de artigos, quarenta e oito foram considerados potencialmente 

relevantes após o primeiro crivo de leitura do título e resumo. Dentre eles, dezoito 

não estavam disponíveis através da licença de acesso concedida pela UFPE e vinte 

não estavam de acordo com os critérios de inclusão. Então, trinta e oito artigos 

foram excluídos do estudo e dez foram incluídos. O quadro 4.1 sumariza esses 

números. 

Tabela 4.1 - Relacionamento entre trabalhos incluídos e engenhos de busca 
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Fonte: Elaboração própria, com os dados da revisão sistemática 
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A quantidade de artigos retornados e incluídos no estudo está consistente com 

o apresentado nas revisões sistemáticas disponíveis na literatura, a exemplo da 

recente revisão de Riaz et al (2009).  

Já a busca secundária retornou um total de vinte e dois trabalhos 

potencialmente relevantes, dos quais treze não estavam disponíveis através da 

licença de acesso concedida pela UFPE e sete não estavam de acordo com os 

critérios de inclusão. Sendo assim, apenas um foi incluído no estudo. 

Portanto, ao todo foram incluídos onze trabalhos no estudo. O gráfico 4.2 

mostra a distribuição desses trabalhos ao longo dos anos. 

Quadro 4.1 -  Número de artigos retornados 

Números de artigos retornados 

Total de resultados  1090 

Artigos irrelevantes  1042 

Artigos potencialmente relevantes  48 

Artigos incluídos 10 

Artigos excluídos  20 

Artigos indisponíveis através da licença da UFPE 18 

Fonte: elaboração própria, com os dados da revisão sistemática 



 

 

55 

 

 

Os estudos foram publicados entre 1997 e 2009, dos quais apenas dois foram 

publicados antes do ano 2000 e nove de 2000 em diante. Sendo assim, esses 

números mostram que a área de pesquisa é recente e observa-se que o número de 

artigos publicados se manteve praticamente constante nos últimos dez anos, com a 

média de um artigo sendo publicado a cada ano. 

Por sua vez, o gráfico 4.3 apresenta a distribuição dos trabalhos de acordo com 

as fontes onde foram publicados. 

Gráfico 4.2 - Número de artigos ao longo dos anos 

 

Fonte: elaboração própria, com os dados da revisão sistemática 
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Como pode ser visto o periódico Journal of Product Innovation Management 

(JPIM) foi a principal fonte de trabalhos para o estudo. No segundo lugar está a 

conferência chamada Portland International Conference on Management of 

Engineering and Technology (PICMET). As outras fontes foram: Journal of Marketing 

Research, Creativity and Innovation Management, The International Technology and 

Innovation Conference, The Computers in Industry and The Journal of High 

Technology Management Research. 

Adicionalmente, os trabalhos incluídos no estudo estão listados na tabela 4.2, 

que também contém o resultado da avaliação de qualidade dos trabalhos segundo 

os critérios definidos no protocolo da revisão sistemática. 

Gráfico 4.3 - Número de trabalhos por fonte 

 

Fonte: elaboração própria, com os dados da revisão sistemática 
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Tabela 4.2 - Lista de artigos incluídos na revisão sistemática 

ID Trabalho Nota 

SLR_160 ROHRBECK, R.; STEINHOFF, F.; F. PERDER. ―Virtual customer integration in the 
innovation process: evaluation of the web platforms of multinational enterprises 
(MNE),‖ in: Portland International Center for Management of Engineering and 
Technology; 2008, Cape Town. Proceedings…, Cape Town:[s.n], 2008. P. 469–478 

54 

SLR_027 GALBRAITH, C.; DENOBLE, A.; EHRLICH, S.; KLINE, D. Can experts really assess 
future technology success? A neural network and Bayesian analysis of early stage 
technology proposals. Journal of High Technology Management Research, v. 17, n. 
2, p. 125–137, 2007 

46 

SLR_151 SETHI, R.; PANT, S.; SETHI, A. Web-Based Product Development Systems 
Integration and New Product Outcomes: A Conceptual Framework. Journal of 
Product Innovation Management. New York, v. 20, p. 37–56, 2003 

46 

SLR_088 CALANTONE, R.; Di BENEDETTO, C.; SCHMIDT, J.; Using the Analytic Hierarchy 
Process in New Product Screening. Journal of Product Innovation Management, 
New York, v. 16, n. 1, p. 65-76, 1999 

42 

SLR_004 JETTER, A. Educating the Guess: Strategies, Concepts and Tools for the Fuzzy 
Front End of Product Development. In: PORTLAND INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 
TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR RESHAPING THE WORLD, PICMET '03; 
2003, Portland:[s.n]. p. 261-273. 

40 

R_SLR_004 RANGASWAMY, A.; LILIEN, G.L. Software tools for new product development. 
Journal of Marketing Research, New York, v. 34, p. 177-184, 1997 

38 

SLR_023 MONTOYA-WEISS M.; O-DRISCOLL TM. From experience: applying performance 
support technology in the fuzzy front end. Journal of Product Innovation 
Management, v. 17, n. 2, p.143–161, 2000 

38 

SLR_026 DAHAN, E.; HAUSER, J.; The virtual customer. The Journal of Product Innovation 
Management,  v. 19, n. 5,  p. 332–353, 2002 

38 

SLR_085 HÜSIG, S.; KOHN, S. Computer aided innovation—State of the art from a new 
product development perspective. Computers in Industry, v. 60, n. 8, p. 551-562, 
2009 

36 

SLR_099 BOEDDRICH, H. Ideas in the workplace: a new approach towards organizing the 
fuzzy front end of the innovation process. Creativity and Innovation Management, v. 
13, n. 4, p. 274–285, 2004 

26 

SLR_005 DEQUAN, G.; RUNHUA, T. Idea generation for fuzzy front end of new product 
development using CAIs. In: INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 
CONFERENCE, ITIC2006; 2006, Hangzhou, Zhejiang. Proceedings... Zhejiang:S.n, 
2006. p. 1224–1227 

25 

Fonte: elaboração própria, com os dados da revisão sistemática 
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A pontuação máxima alcançável é de 60 pontos. Assim como feito por Belbin 

(1981)9 dividiu-se a extensão de pontuação em quatro faixas: baixa, média, alta e 

muito alta, como ilustrados no quadro 4.2. 

 

Como pode ser observado, nenhum trabalho está na faixa baixa, enquanto um 

trabalho está na faixa muito alta e três na faixa alta. Os demais, sete trabalhos, 

estão na faixa média. Portanto, os trabalhos analisados apresentam qualidade acima 

da média de acordo com os critérios utilizados, onde quatro deles foram avaliados 

nas faixas mais altas e nenhum trabalho foi considerado de baixa qualidade. 

É importante destacar que quanto melhor avaliado for um trabalho, maior deve 

ser a importância dada às evidências fornecidas por ele. Portanto, os trabalhos de 

Rohrbeck et al. (2008), Galbraith et al. (2007), Sethi et al. (2003) e Calantone et al. 

(1999) forneceram as evidências de maior força para esta pesquisa. 

                                            

9 Belbin (1981) divide a sua amostra em três partes iguais (baixa, média e alta), subdividindo a última 

em mais duas partes iguais (alta e muito alta). Ou seja, tem-se a proporção de 1/3 de notas baixas na 

extensão de notas possíveis, 1/3 de média, 1/6 de alta e 1/6 de muito alta. Este mecanismo evita 

atribuições arbitrárias e possibilita a portabilidade do método para outras faixas de notas sem produzir 

vieses. Além disso, permite que a própria amostra sirva para calibrar os limites que definem a 

interpretação adequada dos valores (baixa, média, alta, muito alta). 

Quadro 4.2 - Número de trabalhos por faixa de nota na avaliação de qualidade 

Faixa de notas Quantidade de trabalhos 

Muito Alta (51 a 60) 1 

Alta (41 a 50) 3 

Média (21 a 40) 7 

Baixa (0 a 20) 0 

Fonte: Elaboração própria, com os dados da revisão sistemática 
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Por outro lado, é importante apresentar os artigos que não foram incluídos no 

estudo por não estarem acessíveis através da licença da UFPE. Eles estão listados 

no Apêndice B e a tabela 4.3 contém as páginas web que disponibilizam esses 

artigos.  

 

Além disso, o apêndice B também contém a lista completa de artigos não 

incluídos no estudo por não passarem nos critérios de inclusão.  

Portanto, essa seção sumarizou números que mostram características gerais 

da revisão sistemática e podem auxiliar no planejamento de outros trabalhos em 

EBSE. Na definição do protocolo desta revisão foram utilizadas diversas outras 

revisões, citados ao longo dessa dissertação, como forma de guiar o estudo e se 

utilizar das melhores práticas. Dessa forma, espera-se que esse trabalho também 

sirva de guia para outros estudos. 

Tabela 4.3 - Páginas web com publicações indisponíveis 

Página web Endereço eletrônico 

Inderscience http://www.inderscience.com 

Marketing Science http://mktsci.journal.informs.org/ 

Ingentaconnect http://www.ingentaconnect.com 

Wiley Interscience http://www3.interscience.wiley.com 

Wanfang data http://www.wanfangdata.com.cn/ 

Portal ACM http://portal.acm.org 

JSTOR http://www.jstor.org 

Springer http://www.springer.com/ 

Google Books http://books.google.com.br 

Fonte: elaboração própria, com os dados da revisão sistemática 
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4.2. FERRAMENTAS DE SUPORTE AO FUZZY FRONT END E SEUS IMPACTOS 

Assim como discutido no capítulo 2, o termo CAI (Computer Aided Innovation) é 

bastante abrangente e contempla todo o processo de inovação. Portanto, pode-se 

dizer que as ferramentas de suporte ao Fuzzy Front End podem ser chamadas de 

ferramentas CAI.  

Porém, apesar da abrangência e uso do termo por diversos estudos, poucos 

esforços foram realizados para se identificar quais ferramentas se enquadram nessa 

área, a exemplo do trabalho Kohn and Hüsig (2007). 

Além disso, assim como discutido ao longo desse trabalho, existem indícios na 

literatura de que ferramentas de software são capazes de proporcionar melhorias ao 

FFE. No entanto, apesar dos potenciais benefícios relatados na literatura, não 

existem estudos sistemáticos que relatem as melhorias proporcionadas por tais 

ferramentas. 

Então, os resultados desse trabalho contribuem duplamente com a área pois 

identificam alguns tipos de ferramentas de CAI e resumem sistematicamente os 

benefícios proporcionados por elas. 

Primeiramente, serão apresentados os tipos (categorias) de ferramentas 

encontradas na revisão sistemática e posteriormente os benefícios proporcionados 

por elas. 

As ferramentas utilizadas no Fuzzy Front End10 são: 

 C1. Bancos de idéias - sistemas utilizados para cadastrar, analisar e discutir 

sobre novas idéias que podem vir a se tornar um novo produto; 

                                            

10
 Note que de acordo com o protocolo da revisão sistemática estão aqui listados apenas os tipos de 

ferramentas cujos benefícios estão indicados na literatura incluída no estudo. Sendo assim, podem 

existir outras ferramentas relatadas na literatura que não estão presentes nessa lista, pois aquelas 

cujos benefícios não foram relatados, não foram analisadas neste trabalho. 
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 C2. Geradores de idéias – sistemas que implementam métodos de geração 

de novas idéias, como o TRIZ (Schüler-Hainsch e Ulbrich, 2006; Cascini e 

Russo, 2007; Altshuller,1999) 

 C3. Sistemas de suporte a decisão - têm como objetivo auxiliar na escolha 

das idéias e dos produtos, ou seja, na tomada de decisão dos estágios de 

seleção do FFE; 

 C4. Ferramentas de brainstorming on-line - são utilizadas para que essa 

técnica de ideação possa ser aplicada sem que as pessoas estejam 

fisicamente no mesmo local. Segundo alguns estudos (McGtath, 1984; 

Vaiacich et al., 1994; Cooper and Gallupe, 1993; Nunamaker at al., 1991 – 

artigo software tools for new product development), essa forma de realizar 

brainstorming são propostas mais idéias e idéias de melhor qualidade; 

 C5. Ferramentas de realização de surveys on-line - permitem que sejam 

feitas pesquisas de opinião diretamente com potenciais clientes, de modo a 

entender melhor suas necessidades e testar conceitos de produtos; 

 C6. Sistemas de gestão de patentes – sistemas que dão suporte ao 

gerenciamento do processo de registro de patentes. Também fornecem 

funcionalidades de busca em bases de patentes. 

 C7. “Bate-papo” (chat) em tempo real – ferramentas que permitem 

comunicação via texto entre duas pessoas em tempo real. 

 C8. Ferramentas de construção de protótipos multimídia – ferramentas 

utilizadas para criar protótipos virtuais de produtos que são utilizados para 

que potenciais clientes possam ver o produto proposto e dar melhor feedback 

sobre o que achou dele. 

Observe que muitos desses tipos de ferramentas são utilizadas em outros 

contextos, como, por exemplo, uso de sistemas de suporte a decisão em diagnóstico 

médico e análise de crédito. Portanto, não foram criados especificamente para o 
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Fuzzy Front End, mas foram adaptados para serem utilizados nele também. Além 

disso, foi observado em pesquisas na internet que existem softwares comerciais que 

agregam várias dessas ferramentas, oferecendo sistemas mais completos e 

integrados. Nesse caso, cada uma dessas categorias é apresentada como uma 

funcionalidade desses sistemas maiores. 

Com relação aos benefícios proporcionados pelas ferramentas, foram 

encontrados nos estudos relatos sobre: 

 B1. Aceleração do Processo 

 B2. Redução de Custos  

 B3. Melhoria da Colaboração e Comunicação 

 B4. Melhoria da Qualidade das Decisões 

 B5. Melhoria da Gestão de Conhecimento 

 B6. Redução de Risco relacionado a Patentes 

 B7. Aumento da Criatividade 

Além disso, os resultados do trabalho permitem detalhar um pouco mais os 

benefícios proporcionados pelas ferramentas.  

(B1) Aceleração do processo e (B2) Redução de custos 

Primeiramente, evidências da literatura mostraram que algumas ferramentas 

permitem acelerar a execução do Fuzzy Front End e reduzir os custos dessa fase. 

Sabe-se que executá-la mais rápido é muito importante nos dias de hoje, já que a 

dinâmica do mercado impõe que o ciclo de vida dos produtos seja menor. Isso 

implica que novos produtos precisam ser desenvolvidos mais rapidamente, mas sem 

afetar sua qualidade. Além disso, o desenvolvimento mais rápido proporciona 

grande vantagem competitiva, segundo Stalk (1998).  
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Dentre as ferramentas encontradas na revisão, bancos de idéias provêem 

melhor gerenciamento da informação, reduz o custo da transação e as buscas 

podem ser realizadas mais rápidas do que se utilizando apenas de ferramentas de 

escritório como planilhas eletrônicas, processadores de texto e e-mails nas 

comunicações.  

Além disso, as ferramentas de criação de surveys e protótipos multimídia 

podem ser utilizadas para obter mais rapidamente a opinião dos clientes sobre os 

novos conceitos e produtos. Então ―a voz do cliente‖ é levada em consideração 

desde o início e sem a interferência de terceiros no processo, como empresas de 

pesquisa de opinião, reduzindo também os custos dessa atividade.  

Ainda, as ferramentas de suporte ao FFE podem ser desenvolvidas de modo a 

ensinar aos usuários sobre sua utilização e sobre o processo de inovação. Dessa 

forma, os colaboradores estarão mais capacitados em ambos e deverão executar as 

atividades mais rapidamente. Além disso, os custos com treinamentos sobre a 

ferramenta e o processo serão reduzidos. 

Seguem algumas evidências relacionadas a este tópico: 

 SLR-088_3_2-2.2_5_C1_B1- ―• The second category contains tools for idea 

collection. These are mostly intranet-based database systems with the primary 

aim of enhancing process efficiency. … One key to efficiency is the fast 

gathering and diffusion of relevant information and knowledge in NPD 

projects. Typically, software tools facilitate the integration, modification and 

transfer of data and information more than non-computer-aided methods.‖ 

 SLR-160_8_5-B_4_C1_B2 - ―Dells „IdeaStorm‟ has a pool of almost 9,000 

user-generated ideas with around 67,000 comments. Popular ideas are rated 

up to 18,000 times. In this manner Dell gains a very clear picture of customers‟ 

needs at a much lower cost than through traditional market research‖ 
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(B3) Melhoria da Comunicação e Colaboração 

Estudos mostraram que o uso das ferramentas melhora a comunicação e a 

colaboração ao longo do processo. Ambos são muito importantes, pois a difusão da 

informação para todo o time no desenvolvimento de novos produtos é um 

reconhecido fator de sucesso. O uso de sistemas para coletar idéias e permitir sua 

evolução sistemática, como nos bancos de idéias, provê transparência ao processo 

e motiva os envolvidos a colaborarem. Além disso, a possibilidade de ter suas idéias 

e contribuições analisadas pela alta gerência envolve as pessoas no processo.  

Também, ferramentas de comunicação, como chats, fóruns, e surveys on-line 

permitem rica discussão entre os clientes e a organização, a exemplo do sistema da 

Dell chamado IdeaStorm (Rohrbeck et al., 2008). 

Seguem algumas evidências relacionadas a este tópico: 

 SLR-099_5_4_3_C1_B3 – ―Advantages of the idea database used by Wella‟s 

staff include: • Employees have become more motivated to develop new 

ideas.‖ 

 SLR-026_2_2_2_C5_B1-B3 – ―Communication includes much more rapid 

interaction not only between the PD team and the respondents, but also 

between the respondents themselves. PD-team-with-respondent 

communication reduces the time required to conduct studies, and enhances 

understanding of the respondents‟ task through interactive, hyperlinked help 

systems incorporated into the website.‖ 

 
(B4) Melhoria na qualidade das decisões 

Estudos mostram que ocorre melhoria na qualidade das decisões pelo uso 

institucionalizado de critérios de seleção através de sistemas de suporte a decisão 

que implementam técnicas como AHP (Calantone et al, 1999), FCM (Jetter, 2003) e 

NewProd (Cooper, 1992). Isso evita que escolhas e decisões sejam baseadas em 

preferências pessoais ou apenas em um subconjunto do conjunto de critérios 
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relevantes. Além disso, esses sistemas provêm suporte à definição dos próprios 

critérios de seleção.  

Adicionalmente, os sistemas ajudam o usuário a entender o significado dos 

critérios, o que se deve avaliar em cada um deles e como inserir sua avaliação no 

sistema. Então ocorre a uniformização do entendimento e a correta avaliação dos 

critérios, contribuindo para melhorar a seleção de idéias.  

A escolha das idéias é muito importante, pois a eliminação o mais cedo 

possível de idéias e projetos com menor potencial reduz os gastos com idéias 

―ruins‖. Por outro lado, o processo de seleção também deve ser bom o suficiente 

para que as boas idéias sejam identificadas e passem adiante no processo. 

Seguem algumas evidências relacionadas a este tópico: 

 SLR-023_15_4-4_7_C1_B4 - ―Consequently, the Virtual Mentor provides the 

decision maker with both qualitative and quantitative context specific 

information, thus allowing him or her to make a more informed decision about 

an idea.‖ 

 SLR-088_10_7_2_C3_B4 - ―Although managers may be able to provide all 

the relative importance and preferences as required in the AHP (Analytic 

Hierarchy Process) model, typically they will make decisions based on just a 

subset of this information by focusing on a few key criteria and/or possibly 

underweighting the importance of other criteria. This may potentially diminish 

the quality of the decision. … The fact that the model, which considers all the 

criteria rather than just a few, … Thus, our relatively simple example illustrates 

the pragmatic validity of the AHP model. ... managers relying on a subset of 

information are likely to make a suboptimal choice‖ 

(B5) Melhoria da Gestão do Conhecimento 

Sem dúvida, informação é crucial no processo de inovação. O uso de sistemas 

que armazenam idéias e informações sobre as pesquisas realizadas na empresa 

permitem que sejam realizadas buscas e recuperação de dados, proporcionando 
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gestão de conhecimento na organização. Então, bancos de idéias, ferramentas de 

brainstorming e sistemas de suporte a decisão promovem gestão de conhecimento 

através da gestão de informação. 

Seguem algumas evidências relacionadas a este tópico: 

 SLR-023_16_4-4_9_C1_B5 – ―If the concept is not approved, it is stored in 

the Galileo Catalog for future reference. In this way, none of the work 

conducted within the Galileo process is ever lost.‖ 

 (B6) Redução de Risco relacionado a Patentes 

Ferramentas que realizam buscas em bases de patentes são bastante úteis de 

duas formas: ajudam a evitar o uso de soluções já patenteadas, que pode causar 

altos gastos com royalties e licenciamento; e podem ser utilizadas para buscar por 

soluções dadas a problemas semelhantes em outros contextos, podendo ser 

modificadas e adaptadas para resolver novos problemas. Então, o risco com 

patentes é reduzido e a informação contida nas bases de patentes também pode 

gerar mais idéias. 

Seguem algumas evidências relacionadas a este tópico: 

 SLR-099_5_4_2_C1_B6 - ―Advantages of the idea database used by Wella‟s 

staff include: • Conflicts regarding patents are eliminated.‖ 

 SLR-085_2_2-2.2_2_C6_B6 – ―The third and last category deals with the 

important issue of „„Patent Management‟‟. The role of patents in 

theNPDprocess istwofold. First, patents canbe used to protect inventions, and 

second, and at least equally important, patents can be used to stimulate 

inventions. Invention methodologies like TRIZ are based on patent data, for 

example. The management of patent information is therefore closely linked to 

innovation activities.‖ 
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(B7) Aumento da criatividade 

Por fim, o aumento da criatividade pode ser obtido através de raciocínio 

divergente e convergente. O raciocínio divergente resulta na geração de um grande 

número de idéias, enquanto o convergente ajuda o time a convergir para as idéias 

mais promissoras (Rangaswamy e Lilien, 1997). Além disso, a geração de idéias 

através das metodologias suportadas por essas ferramentas geram mais e melhores 

idéias para novos produtos (Valacich et al., 1994). De acordo com o estudo isso 

pode ser obtido pelo uso de ferramentas de brainstormings e sistemas que 

implementam técnicas de geração de idéias. 

Seguem algumas evidências relacionadas a este tópico: 

 SLR-005_3_3_7_C2_B7 – ―The ideas generated from CAIs based on TRIZ 
are more reliable than that generated by traditional creativity techniques such 
as brainstorming. So the uncertainties for idea generation for FFE are 
reduced‖ 

 R-SLR-004_2_2-1_4_C4_B7 – ―Among those using electronic brainstorming, 

interacting groups generate more ideas and better quality ideas than 

noninteracting groups‖ 

A tabela 4.4 resume os achados do estudo, relacionando os tipos de 

ferramentas encontradas, os benefícios proporcionados por cada uma delas e, entre 

parênteses, os trabalhos que forneceram as evidências.  

Como pode ser observado nesta tabela, os tipos de ferramentas mais 

reportadas na literatura foram bancos de idéias e sistemas de suporte a decisão. 

Adicionalmente, os benefícios mais discutidos foram melhoria da qualidade das 

decisões. Além disso, foi encontrado que os bancos de idéias provêm quase todos 

os benefícios encontrados na revisão sistemática. 
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As informações contidas na tabela 4.4 são bastante úteis para as organizações 

que desejam adotar tais ferramentas. Pois ela permite que sejam identificados quais 

tipos de ferramentas devem ser adotados para suprir necessidades específicas das 

empresas. 

Portanto, a partir desses achados é possível enunciar um conjunto de 

hipóteses que compõem a teoria proposta neste estudo. 

H1. A utilização de bancos de idéias no FFE proporciona os seguintes benefícios: 

 H1.1. Aceleração na execução do estágio. 

 H1.2. Redução de custos. 

 H1.3. Melhoria da colaboração e comunicação. 

 H1.4. Melhoria da qualidade das decisões. 

Tabela 4.4 - Ferramentas e seus benefícios 

Categorias Benefícios 

Bancos de idéias B1 - (SLR_085, SLR_151, SLR_099, SLR_023) 
B2 - (SLR_085, SLR_160, SLR_023) 
B3 - (SLR_160, SLR_099, SLR_023) 
B4 - (SLR_023) 
B5 - (SLR_099, SLR_023) 
B6 - (SLR_099, SLR_023) 

Surveys B1 - (SLR_026) 
B3 - (SLR_026) 

Chat B2 - (SLR_026) 
B3 - (SLR_026) 

Protótipo multimídia B1 - (SLR_026) 
B2 - (SLR_026) 

Gestão de patentes B6 - (SLR_085) 
B7 - (SLR_085) 

Suporte a decisão B4 - (R_SLR_004, SLR_085, SLR_088, SLR_004, 
SLR_023, SLR_027) 

Brainstorming B7 - (R_SLR_004) 

Geradores de idéias B7 - (SLR_005) 

Fonte: elaboração própria, com os dados da revisão sistemática 
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 H1.5. Melhoria da gestão do conhecimento. 

 H1.6. Redução de riscos relacionados a patentes. 

H2. A utilização de surveys on-line no FFE proporciona os seguintes: 

H2.1. Aceleração na execução do estágio. 

H2.2. Melhoria da colaboração e comunicação. 

H3. A utilização de chat no FFE proporciona os seguintes benefícios: 

H3.1. Redução de custos. 

H3.2. Melhoria da colaboração e comunicação. 

H4. A utilização de protótipos multimídia no FFE proporciona os seguintes 

benefícios: 

 H4.1. Aceleração na execução do estágio. 

 H4.2. Redução de custos. 

H5. A utilização de sistemas de gestão de patentes no FFE proporciona os seguintes 

benefícios: 

 H5.1. Redução de riscos relacionados a patentes. 

 H5.2. Aumento da criatividade. 

H6. A utilização de sistemas de suporte a decisão no FFE proporciona 

melhoria da gestão de conhecimento. 

H7. A utilização de sistemas de brainstorming on-line no FFE proporciona 

aumento da criatividade. 

H8. A utilização de geradores de idéias no FFE proporciona aumento da 

criatividade. 
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Portanto, os resultados mais importantes desse estudo foram apresentados 

nessa seção, sendo eles os tipos de ferramentas que oferecem suporte ao FFE e 

seus benefícios, assim como a teoria proposta neste trabalho.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo descreve as considerações finais deste estudo, apresentando os 

resultados obtidos, as limitações do estudo, propostas de trabalhos futuros e as 

conclusões obtidas com o trabalho. 

5.1. RESULTADOS OBTIDOS 

Muitos esforços têm sido realizados nas últimas décadas para ajudar organizações a 

serem mais eficientes e eficazes na criação de novos produtos. Estudos têm tentado 

desenvolver métodos, técnicas e ferramentas para inovação, ex. (Koen et al., 

2002), assim como buscam identificar fatores de sucesso e de falha que influenciam 

o processo de desenvolvimento de novos produtos, ex. (Cooper, 1999). Ao longo 

deste trabalho foram apresentadas muitas dessas pesquisas como forma de 

contextualizar o estudo e obter fundamentação teórica. 

Em particular, o objetivo principal desse trabalho foi identificar o impacto do uso 

de ferramentas de software de suporte ao FFE. Para atingi-lo foi realizada uma 

revisão sistemática que dentre 1090 trabalhos retornados nas buscas, obteve 

evidências em onze deles. Estes trabalhos incluídos no estudo possibilitaram a 

identificação de benefícios no uso das ferramentas de suporte e também dos tipos 

(categorias) dessas ferramentas. 

Para analisar as evidências encontradas nos trabalhos, foi utilizado o método 

de comparações constantes (Constant Comparison Method), descrito no capítulo 3, 

que permitiu propor uma nova teoria, representada pelos benefícios proporcionados 

pelas ferramentas, mantendo a rastreabilidade que é importante para a validade do 

trabalho e almejada em estudos que utilizam o paradigma de engenharia de 

software baseada em evidências. 

Dentre as contribuições desse trabalho, pode-se destacar a proposta da teoria 

que sugere que certas categorias de ferramentas de suporte ao FFE proporcionam 

os seguintes benefícios: 
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 B1. Aceleração do Processo – Bancos de idéias, surveys on-line e protótipo 

multimídia; 

 B2. Redução de Custos – Bancos de idéias, chats e protótipo multimídia; 

 B3. Melhoria da Colaboração e Comunicação – Bancos de idéias surveys 

on-line e chats; 

 B4. Melhoria da Qualidade das Decisões – Bancos de idéias e sistemas de 

suporte a decisão; 

 B5. Melhoria da Gestão de Conhecimento – Bancos de idéias; 

 B6. Redução de Risco relacionado a Patentes – Bancos de idéias e 

sistemas de gestão de patentes; 

 B7. Aumento da Criatividade – Sistemas de gestão de patentes, 

brainstorming on-line e geradores de idéias. 

As demais contribuições do estudo são: 

 Identificação dos tipos de ferramentas utilizadas para dar suporte às 

atividades do Fuzzy Front End, o que fornece dupla contribuição: além listar 

tais ferramentas, ajuda a obter melhor definição de quais tipos de softwares 

podem ser chamados de ferramentas CAI; 

 Levantamento dos principais estudos do estado da arte da área de CAI, 

provendo uma compilação estruturada para melhor contextualizar os objetivos 

desse trabalho; 

 Clarificação da área de pesquisa, mostrando a distribuição dos trabalhos 

publicados ao longo dos últimos anos, as principais fontes de publicação e a 

cobertura provida pelos engenhos de busca. 

 Identificação de fontes de artigos que podem ser importantes para o estudo 

da área, mas que estão indisponíveis através das licenças de acesso 
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fornecidas pela UFPE. A extensão de acesso a essas fontes permitirá que 

mais trabalhos sejam analisados nesse e em outros trabalhos; 

 Dybå et al. (2005) destaca a importância do paradigma de engenharia de 

software baseado em evidências e sugere que mais pesquisas precisam 

utilizá-lo como fundamentação metodológica como forma de aprimorá-lo e 

disseminá-lo. Portanto, o relatório dessa pesquisa descreve o método 

utilizado, baseado em EBSE, e contribui com a engenharia de software 

experimental neste sentido.  

5.2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Apesar da preocupação em utilizar um quadro metodológico rigoroso, esta pesquisa 

possui algumas limitações. As evidências do estudo foram coletadas de apenas de 

onze trabalhos. Apesar de a quantidade ser consistente com outras revisões 

sistemáticas na área de engenharia de software, isso constitui uma limitação. Este 

baixo número de trabalhos obtidos pode ser explicado tanto pela área de CAI ser 

recente quanto pela possibilidade de trabalhos relevantes terem sido excluídos por 

não estarem disponíveis através da licença da UFPE. Acredita-se que a primeira 

causa é mais plausível. Além disso, pesquisadores interessados em superar as 

limitações da licença de acesso, podem utilizar todo o pacote de pesquisa desse 

trabalho para replicar a pesquisa utilizando outras fontes. 

Adicionalmente, foram extraídos apenas os impactos claramente reportados 

nos trabalhos incluídos no estudo. Essa abordagem evita que seja inserido viés na 

extração de dados, relacionado a crenças e suposições do pesquisador. Por outro 

lado, isso impede que sejam identificados potenciais impactos das ferramentas 

quando estão vagamente ou indiretamente mencionados. 

Além disso, não foi realizada revisão por pares no processo de busca e 

extração de dados. Isso representa uma limitação, mas é aceito por Kitchenham 

(2007) para alunos de PhD que utilizam revisão sistemática (nada foi dito sobre 

alunos de mestrado). Segundo ela basta que o orientador da tese, assim como 

outros envolvidos, participe da revisão do protocolo e revise partes da execução da 
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revisão. Neste sentido, outros estudantes de mestrado, o orientador e um revisor 

externo revisaram todo o protocolo de estudo deste trabalho, onde alguns deles 

também revisaram a síntese dos dados e o relatório de resultados. 

Por fim, essa pesquisa provê algumas contribuições para á área de CAI, mas 

ainda há muito trabalho a se fazer nesse campo que é recente e está em 

crescimento. Neste sentido, alguns trabalhos futuros podem ser propostos.  

Além disso, estudos de caso e experimentos podem ser realizados com 

organizações que utilizam software de suporte ao processo de inovação para se 

obter mais evidências sobre os impactos dessas ferramentas. 

5.3. TRABALHOS FUTUROS 

A relevância de um trabalho pode ser avaliada também pelas oportunidades de 

trabalhos futuros que ele provê. Então, buscando obter tal importância, a seguir são 

propostos alguns direcionamentos para novas pesquisas que puderam ser 

identificados a partir desse estudo.  

Primeiro, pode ser feita a avaliação e refinamento da teoria proposta através de 

uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa através de entrevistas em 

profundidade com especialistas na área de inovação. No apêndice D é apresentada 

uma proposta de metodologia de pesquisa que pode ser utilizada por outros 

pesquisadores em trabalhos futuros. 

Segundo, podem ser feitos testes das hipóteses da teoria através de pesquisas 

experimentais (qualitativas ou quantitativas) que busquem por evidências primárias 

para confirmar ou refutar as hipóteses, objetivando aumentar a confiança na teoria. 

Além disso, podem ser realizados experimentos que quantifiquem a eficácia e 

eficiência dos métodos e ferramentas de CAI. 

Por fim, podem ser realizados estudos que fundamentem o conceito de CAI, 

definindo os limites da área e seu conteúdo, tais como: 
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 Melhor definição do termo CAI de modo a permitir melhor identificação de 

quais ferramentas se enquadram nessa área; 

 Esclarecimento do papel das ferramentas CAI no processo de inovação como 

um todo; 

 Estudos sobre aspectos organizacionais, tecnológicos e cognitivos da 

aplicação de ferramentas de CAI; 

 Melhoria na classificação dos tipos de CAI do processo de inovação inteiro e 

não apenas do FFE; 

 Mapeamento entre as atividades do FFE e as ferramentas que suportam sua 

execução. Assim, métodos e ferramentas distintos que estão ligados a uma 

mesma atividade poderão ser comparados, analisando-se quais são os mais 

eficientes. 

5.4. CONCLUSÕES 

Existem evidências na literatura mostrando que ferramentas de suporte ao FFE 

trazem benefícios na execução deste estágio. Este estudo identificou 

sistematicamente esses benefícios e propôs uma ligação causal entre as categorias 

de ferramentas utilizadas no FFE e os benefícios obtidos por elas. Porém, ainda é 

necessário aprofundar as pesquisas tanto na direção de reforçar a teoria quando na 

quantificação dos benefícios obtidos.  



 

 

76 

 

REFERÊNCIAS 

ADAMS, M. PDMA Foundation NPD Best Practices Study: The PDMA Foundation‘s 

2004 Comparative Performance Assessment Study (CPAS). Oak Ridge, NC: Product 

Development & Management Association, 2004. 

ALBERS, S. Cross-functional Innovation Management: Perspectives from Different 

Disciplines, Secaucus, NJ: Springer-Verlag New York Inc., 2004.  

ALTSHULLER, G.; SHULYAK, L.; RODMAN S. The innovation algorithm: TRIZ, 

systematic innovation and technical creativity, Worcester: Technical Innovation 

Center Inc., 1999. 

ATUAHENE-GIMA, K. An exploratory analysis of the impact of market orientation on 

new product performance: a contingency approach. Journal of Product Innovation 

Management, New York, v. 12, p.  275–293, 1995. 

ATUAHENE-GIMA, K.. Differential Potency of Factors Affecting Innovation 

Performance in Manufacturing and Service Firms in Australia. Journal of Product 

Innovation Management, New York, v. 13, p. 35-50, 1996 

BACKMAN, M.; BÖRJESSON, S.; SETTERBERG, S. Working with concepts in the 

fuzzy front end: exploring the context for innovation for different types of concepts at 

Volvo Cars. R&D Management,  v. 38, n. 1, p. 17–28, 2007. 

BARCZAK, G.; SULTAN, F.; HULTINK, E.J. Determinants of IT usage and new 

product performance. Journal of Product Innovation Management, New York, v. 

24,  p. 600–613, 2007. 

BARCZAK, G.; SULTAN, F., Use IT or lose it. Marketing Management, v. 15 n. 2, p. 

30–34, 2006. 

BACON, F.; BUTLER, T.; Achieving Planned Innovation: A proven system for 

creating successful new products and services. 3. ed. New York: The Free Press, 

1998 



 

 

77 

 

BAUMOL, William J. The Free-Market Innovation Machine. Princeton University 

Press, 2002. 

Belbin, M. (1981) Management Teams: Why they succeed or Fail. Butterworth-

Heinemann Ltd 

BOEDDRICH, H. Ideas in the workplace: a new approach towards organizing the 

fuzzy front end of the innovation process. Creativity and Innovation Management, 

v. 13, n. 4, p. 274–285, 2004 

BRENTANI, U.; RAGOT, E. Developing new business-to-business professional 

services: What factors impact performance? Industrial Marketing Management , v. 

25, n. 3, p. 517-530,1996. 

CASCINI, G.; RUSSO, D. Computer-aided analysis of patents and search for TRIZ 

contradictions, International Journal of Product Development, v. 4 n. 1–2, p. 52–

67, 2007. 

CALANTONE, J., BENEDETTO, A. An integrative Model of the new product 

development process: an empirical validation. Journal of Product Innovation 

Management. New York, V. 5, n. 3, p.201-215, 1988 

CALANTONE, R.; Di BENEDETTO, C.; SCHMIDT, J.; Using the Analytic Hierarchy 

Process in New Product Screening. Journal of Product Innovation Management, 

New York, v. 16, n. 1, p. 65-76, 1999 

CHOFFRAY, J. M.; LILIEN, G.L. A decision-support system for evaluating sales 

prospects and launch strategies for new products. Industrial Marketing 

Management, v.15, p. 75–85, 1986. 

Choperena, A.M. Fast cycle time – driver of innovation and quality. Research-

Technology Management, v. 39, p. 36–40, 1996. 

COOPER, R.G. Identifying industrial new product success: Project NewProd. 

Industrial Marketing Management, v.8, n. 2, p. 124– 35, 1979. 



 

 

78 

 

COOPER, R. G. Selecting winning new product projects: Using the NewProd system. 

Journal of Product Innovation Management, v. 2, n.1, p. 34–44, 1985. 

COOPER, R.G. Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products. 

Business Horizons, v.33, n. 3, p. 44-53, 1990. 

COOPER, R.G. The NewProd System: Industry Experience. Journal of Product 

Innovation Management, v. 9, n. 2, pp. 113-127, 1992. 

COOPER, R.G. New Products: The Factors that Drive Success. International 

Marketing Review, v. 11, n. 1, p. 60-76, 1994a. 

COOPER, R.G. Third-Generation New Product Processes. Journal of Product 

Innovation Mangement, v.11, n.1, 3-14, 1994b. 

COOPER, R.G. Overhauling the New Product Process. Industrial Marketing 

Management, v. 25, n.6 , p. 465-482, 1996. 

COOPER, R.G. From experience: the invisible success factors in product innovation. 

Journal of Product Innovation Management, New York, v.16, n. 2, p.115– 33, 

1999. 

COOPER, G. Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to 

Launch. 3. ed, Cambridge, MA: Perseus Publishing, 2001. 

COOPER, G.; EDGETT, S.; Stage-Gate® and the Critical Success Factors for New 

Product Development. Business Process Trends, July 2006. Disponível em: 

<http://www.bptrends.com/publicationfiles/07-06-ART-Stage-GateForProductDev-

Cooper-Edgett1.pdf>. Acessado em: 08 de Nov de 2009. 

COOPER, G.; KLEINSCHMIDT, J. An investigation into the new product process: 

Steps, deficiencies and impact. Journal of product innovation management, New 

York, V. 3, n.1, p. 71-85, 1986. 

http://www.bptrends.com/publicationfiles/07-06-ART-Stage-GateForProductDev-Cooper-Edgett1.pdf
http://www.bptrends.com/publicationfiles/07-06-ART-Stage-GateForProductDev-Cooper-Edgett1.pdf


 

 

79 

 

COOPER, G.; KLEINSCHMIDT, J.; Benchmarking  firm‘s critical success factors in 

new product development. Journal of Product Innovation Management, New York, 

v. 12, n. 5, p. 374-391, 1995a. 

COOPER, R.G.; KLEINSCHMIDT, E.J. New Product Performance: Keys to Success, 

Profitability & Cycle Time Reduction. Journal of Marketing Management, v.11, p. 

315-337, 1995b. 

Cristiano, J.J.; Liker, J.K.; White, C.C. III. Key Factors in the Successful Application 

of Quality Function Deployment (QFD). IEEE Transactions on Engineering 

Management, v. 48, n. 1, p.81-95, 2001. 

DAHAN, E.; HAUSER, J.; The virtual customer. The Journal of Product Innovation 

Management,  v. 19, n. 5,  p. 332–353, 2002 

DEMARRAIS, K.; LAPAN, S. D. Foundations for Research, Mahwah. NJ:Erlbaum, 

2004. 

DEQUAN, G.; RUNHUA, T. Idea generation for fuzzy front end of new product 

development using CAIs. In: INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 

CONFERENCE, ITIC2006; 2006, Hangzhou, Zhejiang. Proceedings... Zhejiang:S.n, 

2006. p. 1224–1227 

Dexter, L.A. Elite and specialized interviewing. Evanston, IL: Northwestern 

university press, 1970. 

DWYER, L.; MELLOR, R. Organizational environment, new product process 

activities, and project outcomes. Journal of Product Innovation Management, v. 8, 

n. 1, p. 39–48, 1991. 

DYBÅ, T.; KITCHENHAM, B.; JØRGENSEN, M. Evidence-based Software 

Engineering for Practitioners, IEEE Software, v. 22, n. 1, p. 58-65, 2005. 

EASTERBROOK, S.; ARANDA, J. Material do curso de Engenharia de Software 

Experimental. In: 7th International Advanced School on Empirical Software 

Engineering, Lake Buena Vista, Florida, 2009 

http://simula.no/research/engineering/publications/Dyba.2005.1
http://simula.no/research/engineering/publications/Dyba.2005.1


 

 

80 

 

 

EDGETT, S. The new product development process for commercial financial 

services. Industrial Marketing Management, v. 25, n. 6, p. 507– 515, 1996. 

EDGETT, S. The traits of successful new service development. Journal of Services 

Marketing, v. 8, n. 3, p. 40-49, 1994. 

EDGETT, S.; PARKINSON, S. The Development of New Financial Services: 

Identifying Determinants of Success and Failure. International Journal of Service 

Industry Management, v. 5, n. 4, p. 24-38, 1994. 

EDQUIST, C.; HOMMEN, L.; Mckelvey, M.; Innovation and employment: product 

versus process innovation. Cheltenham: Elgar, 2001. 

FLINT, D. Compressing new product success-to-success cycle time Deep customer 

value understanding and idea generation. Industrial Marketing Management, v. 31, 

n.4,  p.305-315, 2002. 

FÜLLER, J.; BARTL, M.; ERNST, H.; Mühlbacher, H. Community based innovation: 

How to integrate members of virtual communities into new product development. 

Electronic Commerce Research, v. 6, n. 1, p. 57–73, 2006. 

FÜLLER, J.; MATZLER, K. Virtual product experience and customer participation—A 

chance for customer-centred, really new products. Technovation, v. 27, n.1, p. 6–7, 

2007 

FÜLLER, J. What motivates creative consumers to participate in virtual new product 

development?. In: AMERICAN MARKETING ASSOCIATION SUMMER 

EDUCATORS' CONFERENCE, 18., 2007, Washington. Procedings… Washington:  

American Marketing Association, 2007. p. 111–121. 

GALBRAITH, C.; DENOBLE, A.; EHRLICH, S.; KLINE, D. Can experts really assess 

future technology success? A neural network and Bayesian analysis of early stage 

technology proposals. Journal of High Technology Management Research, v. 17, 

n. 2, p. 125–137, 2007 



 

 

81 

 

GARCIA, R., CALANTONE, R.; A critical look at technological innovation typology 

and innovativeness terminology: a literature review. The Journal of Product 

Innovation Management,  v.19, p. 110-132, 2002. 

GLASER, B. G.; STRAUSS, A.L. The Discovery of Grounded Theory: Strategies 

for Qualitative Research. 8. Ed. Chicago, IL: Aldine Publishing, 1967. 

GRIFFIN, A. PDMA Research on New Product Development Practices: Updating 

Trends and Benchmarking Best Practices. Journal of Product Innovation 

Management, v. 14, p. 429–58 ,1997a. 

GRIFFIN A. The effect of project and process characteristics on product development 

cycle time. Journal of  Marketing Research, v. 34, p.24– 35, 1997b. 

GUIA PMBOK. Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de 

Projetos, Newtown Square, Four Campus Boulevard: Project Management Institute, 

2004. 3. ed. 

HOWE, V.; MATHIEU, R.; PARKER, J. Supporting new product development with the 

Internet. Industrial Management & Data Systems., v. 100, n. 6, p. 277-284, 2000. 

HÜSIG, S.; KOHN, S. Computer aided innovation—State of the art from a new 

product development perspective. Computers in Industry, v. 60, n. 8, p. 551-562, 

2009. 

JETTER, A. Educating the Guess: Strategies, Concepts and Tools for the Fuzzy 

Front End of Product Development. In: PORTLAND INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 

TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR RESHAPING THE WORLD, PICMET '03; 

2003, Portland:[s.n]. p. 261-273. 

JIMÉNEZ-ZARCO, A.; MARTÍNEZ-RUÍZ, M.; GONZÁLEZ-BENITO, Ó. Performance 

measurement system (pms) integration into new product innovation: a literature 

review and conceptual framework. Academy of Marketing Science Review, v. 9, 



 

 

82 

 

2006. Disponível em: <http://www.amsreview.org/articles/zarco09-2006.pdf>. 

Acessado em: 07 de Nov de 2009 

JOHANNESSEN, J., OLSEN, B. e LUMPKIN, G. Innovation as newness: what is 

new, how new, and new to whom? European Journal of Innovation Management, 

4(1), 20-31, 2001 

KAHN, K.B. Product planning essentials. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 

2000 

Khan, K.S., ter Riet, G., Glanville, J., Sowden, A.J., Kleijnen, J. (Eds.), 2001. 

Undertaking Systematic Review of Research on Effectiveness. CRD Report Number 

4 (Second Edition), NHS Centre for Reviews and Dissemination, University of York, 

UK. 

KESSLER, E.H.; CHAKRABARTI, A.K. Speeding up the pace of new product 

development. Journal of Product Innovation Management, v. 16, p. 231–247, 

1999. 

KHURANA, A.; ROSENTHAL, S.R. Towards holistic ‗front ends‘ in new product 

development. Journal of Product Innovation Management, v. 15, p. 57–74, 1998. 

KIM, J.; WILEMON, D. Focusing the fuzzy front-end in new product development. 

R&D Management, v. 32, n. 4, p. 269-279, 2002. 

KITCHENHAM, B.; DYBÅ, T.; JØRGENSEN, M. Evidence-based Software 

Engineering, In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE 

ENGINEERING, 26;  2004, Edinburgh, Proceedings… Washington: IEEE Computer 

Society, 2004. pp. 273—281. 

Kitchenham, B.; ―Guidelines for performing systematic literature reviews in Software 

Engineering,‖ Software Engineering Group, School of Computer Sciences and 

Mathematics, Keele University, and Department of Computer Science, University of 

Durham, 2007 

http://www.amsreview.org/articles/zarco09-2006.pdf
http://simula.no/research/engineering/publications/SE.5.Kitchenham.2004
http://simula.no/research/engineering/publications/SE.5.Kitchenham.2004


 

 

83 

 

KOHN, S.; HÜSIG, S. Development of an empirical based categorisation scheme for 

CAI software. International Journal of Computer Applications in Technology, v. 

30, n. 1/ 2, p. 33–46, 2007. 

LANGNER, B.; SEIDEL, V.P. Collaborative concept development using supplier 

competitions: Insights from the automotive industry. Journal of Engineering and 

Technology Management, v. 26, n. 1-2, p.1-14, 2009. 

Leon, N. The future of computer-aided innovation. Computers in Industry, v. 60, n. 

8, p. 539-550, 2009. 

LEÓN-ROVIRA, N.; OVTCHAROVA, J. Editorial special issue on computer-aided 

innovation. International Journal of Computer Applications in Technology, v. 30, 

n. 1/2, p. 1–2, 2007. 

MABERT, V.A., MUTH, J.F.; SCHMENNER, R.W. Collapsing new product 

development times: six case studies. Journal of Product Innovation Management, 

v. 9, p. 200–212, 1992. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E.M. Metodologia Científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2004.  

MCDONOUGH, E.F. III  Faster new product development: investigating the effects of 

technology and characteristics of the project leader and team. Journal of Product 

Innovation Management, v. 10, p. 241–250, 1993. 

McDonough, E.F., III; BARCZAK, G. Speeding up new product development: the 

effects of leadership style and source of technology. JOURNAL OF PRODUCT 

INNOVATION MANAGEMENT, v. 8, p. 203–211, 1991. 

MERRIAM, B. S. Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation, San 

Francisco: Jossey-Bass, 2009 

MILLSON, M.R.; RAJ, S.P; WILEMON, D. A survey of major approaches for 

accelerating new product development. Journal of Product Innovation 

Management, v. 9, p. 53–69, 1992. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09234748
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09234748


 

 

84 

 

MYTELKA, L. Local Systems of Innovation in a Globalized World Economy. Industry 

and Innovation, Vol. 7, N. 1, pp. 15-32, 2000 

MOORMAN C.; SLOTEGRAAF RJ. The contingency value of complementary 

capabilities in product development. Journal of Marketing Research, v. 36, 239–

257, 1999. 

MURMANN, P.A. Expected development time reductions in the German mechanical 

engineering industry. Journal of Product Innovation Management, v. 11, n. 3, p. 

236–252, 1994. 

MONTOYA-WEISS M.; CALANTONE, R. Determinants of new product performance: 

a review and meta-analysis. Journal of Product Innovation Management, New 

York, v. 11, n. 5,  p. 397-417, 1994. 

MONTOYA-WEISS M.; O-DRISCOLL TM. From experience: applying performance 

support technology in the fuzzy front end. Journal of Product Innovation 

Management, v. 17, n. 2, p.143–161, 2000. 

OATES, B.J.; CAPPER, G. Using systematic reviews and evidence-based software 

engineering with masters students. In: 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

EVALUATION AND ASSESSMENT IN SOFTWARE ENGINEERING (EASE); United 

Kingdom:BSC, 2009.  

ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 

(OECD). Oslo Manual: The Measurement of Scientific and Technological Activities — 

Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 

[S.l.:s.n], 3nd Edition, 2005 

OLDENBOOM, N.; ABRATT, R. Success and Failure Factors in Developing New 

Banking and Insurance Services in South Africa. International Journal of Bank 

Marketing, v. 18, n. 5, p. 233-245, 2000. 

PRUITT, J.; ADLIN, T. The Persona Lifecycle: Keeping People in Mind Throughout 

Product Design, Amsterdam: Elsevier Inc., 2006. 

http://www.bcs.org/upload/pdf/ewic_ea09_s4paper1.pdf
http://www.bcs.org/upload/pdf/ewic_ea09_s4paper1.pdf


 

 

85 

 

RANGASWAMY, A.; LILIEN, G.L. Software tools for new product development. 

Journal of Marketing Research, New York, v. 34, p. 177-184, 1997. 

REEDER, R. R.; BRIERTY, E.G.; REEDER, B.H. Industrial Marketing Analysis, 

Planning and Control, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall College Div, 1991.  

RIAZ, M.; MENDES, E.; TEMPERO, E. A Systematic Review of Software 

Maintainability Prediction and Metrics, In: Third International Symposium on Empirical 

Software Engineering and Measurement; 2009, Lake Buena Vista. Procedings… 

Lake Buena Vista:[s.n], 2009. p. 367-377. 

RODRIGUES, C., FERNANDES, E. e MARTINS, F. Innovativeness and network 

competence: an integration and empirical examination, 13th. International Product 

Development Management Conference, Part 3 (3), (1231-1245), Milão, Itália, 2006 

ROHRBECK, R.; STEINHOFF, F.; F. PERDER. ―Virtual customer integration in the 

innovation process: evaluation of the web platforms of multinational enterprises 

(MNE),‖ in: Portland International Center for Management of Engineering and 

Technology; 2008, Cape Town. Proceedings…, Cape Town:[s.n], 2008. P. 469–478 

ROSENAU, M.D., Jr. From experience faster new product development. Journal of 

Product Innovation Management, v. 5, p. 150–153, 1988. 

SACKETT, D.L.; STRAUS, S.E.; RICHARDSON, W.S.; Rosenberg W.; HAYNES, R. 

B. Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM. 2. ed. New York: 

Churchill Livingstone, 2000 

SCHMIDT, J.; SARANGEE, K.; MONTOYA, M. Exploring New Product Development 

Project Review Practices. Journal of Product Innovation Management, v. 26, n. 5, 

p. 520 – 535, 2009 

SCHMIDT, R. The implementation of simultaneous engineering in the stage of 

product concept development: A process orientated improvement of quality function 

deployment. European Journal of Operational Research, v. 100, p. 293-314, 1997. 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/118487224/home


 

 

86 

 

Schüler-Hainsch, E.; Jost, A.; Ulbrich, A. TRIZ und CAI in der Automobilindustrie. in: 

C. Gundlach, H. Na¨hler (Eds.). Innovation mit TRIZ - Konzepte, Werkzeuge, 

Praxisanwendungen. Düsseldorf :Symposion, 2006. p. 513–532. 

SCHUMPETER, J.A.; The Theory of Economic Development. Cambridge: Harvard 

University Press, 1934. 

SEAMAN, C.B.; Qualitative methods in empirical studies of Software Engineering. 

IEEE Transactions on Software Engineering, v. 25, n. 4, p. 557–572, 1999. 

SETHI, R.; PANT, S.; SETHI, A. Web-Based Product Development Systems 

Integration and New Product Outcomes: A Conceptual Framework. Journal of 

Product Innovation Management. New York, v. 20, p. 37–56, 2003 

SHENHAR, A.J. ; TISHLER, A. ; DVIR, D. ; LIPOVETSKY, S. ; LECHLER, T. 

Refining the search for project success factors: a multivariate, typological approach. 

R&DManagement, v. 32, n. 2, p. 111–126, 2002. 

SMITH, P.G.; REINERTSEN, D.G. Developing products in half the time. New 

York: Van Nostrand Reinhold, 1991. 

SMITH, P.G.;  REINERTSEN, D.G. Shortening the product development cycle. 

Research Technology Management, v. 35, p. 44–49, 1992. 

SPECHT, G.; BECKMANN, C. F&E—Management, Schäffer-Poeschel Verlag, 

Stuttgart,Germany, 1996 

STALK, G. Jr. Time: the next source of competitive advantage. Harvard Business 

Review, v. 66, p. 41–51, 1998. 

STERMAN, J. Business Dynamics Systems Thinking and Modeling for a Complex 

World. Boston: lwin McGraw-Hill, 2000. 

STEVENS, G.; BURLEY, J.; DIVINE, R. Creativity + business discipline = higher 

profits faster from new product development. Journal of Product Innovation 

Management, v.16, n. 5, p. 455– 68, 1999. 



 

 

87 

 

STOREY, C.; EASINGWOOD, C. Determinants of New Product Performance: A 

Study in the Financial Services Sector. International Journal of Service Industry 

Management, v. 7, n. 1, p. 32-55, 1996. 

STORPER, M. (1995). The Resurgence of Regional Economies, Ten Year Later: the 

Region as a Nexus of Untraded Interdependencies. European Urban and Regional 

Studies, 2(3), 191-221 

TOLEDO, J.; SILVA, S.; MENDES, G.; JUGEND, M. Fatores críticos de sucesso no 

gerenciamento de projetos de desenvolvimento de produto em empresas de base 

tecnológica de pequeno e médio porte. Gestão e Produção (UFSCar), v. 15, p. 117-

134, 2008. Disponível em: 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2006_TR490328_7713.pdf Acessado 

em: 08 de Nov de 2009. 

THOMKE, S.; REINERTSEN, D.  Agile Product Development: Managing 

Development Flexibility in Uncertain Environments. California Management 

Review, v. 41,  p. 8-30, 1998. 

TINTELNOT, C.; MEISSNER, D.; STEINMEIER, I. Innovationsmanagement, 

Heidelberg, Berlin: Springer, 1999. 

TRAVASSOS, G., BIOLCHINI J. Revisões Sistemáticas Aplicadas a Engenharia de 

Software. In: XXI SBES - BRAZILIAN SYMPOSIUM ON SOFTWARE 

ENGINEERING; 2007, João Pessoa. Anais... João Pessoa:[s.n],  2007 

TROTT, P. Innovation Management and New Product Development, 3. ed., Harlow: 

Prentice Hall, 2005.   

TZOKAS, N.; HULTINK, E.; HART, S.; Navigating the new product development 

process. Industrial Marketing Management, v. 33, p. 619- 626, 2004 

ULRICH, K.T.; EPPINGER, S.D. Product Design and Development. New York: 

McGraw-Hill, 1998. 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2006_TR490328_7713.pdf
http://www.tower.com/tower_search/search_1.cfm?keywords=Paul%20Trott
http://www.tower.com/tower_search/search_1.cfm?keywords=Innovation%20Management%20And%20New%20Product%20Development


 

 

88 

 

ULRICH, K.; EPPINGER, S.; Product design and development, 2. ed., 

Boston:Irwin McGraw-Hill,  2000. 

URBAN, G.L.; HAUSER, J.R. Design and Marketing of New Products, 2. Ed., 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993. 

URBAN, G.L. J.R.;  HAUSER, W.J. Qualls Information Acceleration: Validation and 

Lessons from the field. Journal of Marketing Research, v. 34, p. 143-153, 1997. 

VALACICH, J.S.; ALAN, R.D.; CONNOLLY, T. Idea generation in computer-based 

groups: a new ending to an old story. Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, v. 57, p. 448–47, 1994. 

VERGANTI, R. Planned flexibility: linking anticipation and reaction in product 

development projects. Journal of Product Innovation Management, v.16, n.4, 

p.363–376, 1999. 

VERWORN, B. A structural equation model of the impact of the ―fuzzy front end‖ on 

the success of new product development. Research Policy, New York, v.38, p. 

1571-1581, 2009 

VERWORN, B.; HERSTATT, C.; NAGAHIRA, A. The fuzzy front end of Japanese 

new product development projects: impact on success and differences between 

incremental and radical projects. R&D Management, v. 38, n. 1, p. 1–19, 2008. 

WHEELWRIGHT, S.C.; CLARK, K.B. Leading Product Development. New York: 

The Free Press, 1995. 

Wille, G. M. F. C. Desenvolvimento de Novos Produtos: As Melhores Práticas 

em Gestão de Projetos em Indústrias de Alimentos do Estado do Paraná. 

2004.Tese (Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de 

Alimentos) –  Universidade Federal do Paraná.  



 

 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



 

 

90 

 

APÊNDICE A – PROTOCOLO DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Este apêndice contém o protocolo da revisão sistemática conduzida nesse 

trabalho. Ele foi desenvolvido por uma equipe de cinco pessoas: três alunos de 

mestrado, Cleviton Monteiro, Henrique Ferreira e Daniel Arcoverde; o orientador da 

pesquisa, Fabio Q. B. da Silva; e o revisor externo, Guilherme Travassos. 

O protocolo serviu para a realização das pesquisas dos três alunos de 

mestrado e, portanto, possuía informações que não estavam ligadas diretamente a 

esta dissertação. Então, essas informações foram omitidas, assim como algumas 

seções de menor importância ou já apresentadas neste trabalho, que são: Histórico 

de revisões, sumário e o background da pesquisa. 

PROTOCOLO 

 

 

 

Revisão Sistemática da Literatura em Gestão de Inovação 
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Revisor Externo 

 



 

 

92 

 

A 1  INTRODUÇÃO 

Revisões sistemáticas são utilizadas para realizar revisões abrangentes da literatura 

de maneira não tendenciosa e repetível. Seu objetivo é apresentar uma justa 

avaliação de um tópico de pesquisa, através de uma metodologia rigorosa, confiável 

e auditável. Dessa forma, seus resultados possuirão valor científico conforme 

mencionado por Travassos e Biolchini [2007]. 

As vantagens desse tipo de revisão com relação à tradicional são: estudo não 

tendencioso, mais abrangente, de maior qualidade e com maior rigor científico. 

Dentre as razões de se realizar revisões sistemáticas, Travassos e Biolchini [2007] 

apontam:  

 Identificar lacunas na pesquisa atual,  

 Sumarizar evidências existentes para um determinado fenômeno,  

 Apoiar a geração de novas hipóteses e  

 Fornecer um arcabouço para posicionar novas pesquisas. 

Uma vez que a metodologia de uma revisão sistemática precisa ser bem 

definida, esta se inicia com a elaboração de um protocolo que contém as questões 

de pesquisa e a estratégia geral a ser seguida no estudo. De forma mais detalhada, 

o protocolo deve conter as questões de pesquisa, ou seja, as perguntas que se 

deseja responder com o estudo, a estratégia de busca dos estudos primários, os 

critérios de inclusão/exclusão destes na revisão, o procedimento de avaliação da 

qualidade dos mesmos, a forma como os dados serão extraídos e sintetizados e, por 

fim, a estratégia de documentação e apresentação dos resultados. 

Portanto, este documento apresenta o protocolo da revisão sistemática que 

busca realizar um estudo sobre os impactos proporcionados pelas ferramentas de 

suporte ao Fuzzy Front End do processo de inovação. Este esforço se insere nas 

pesquisas de três dissertações de mestrado que possuem o objetivo comum de 

eliminar ou reduzir as falhas no FFE do PDNP de software através da identificação 
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dos fatores e práticas que levam ao sucesso e/ou diminuem o fracasso, apontando 

possíveis soluções 

A 2  PERGUNTAS DE PESQUISA 

A questão de pesquisa que irá guiar este estudo será apresentada a seguir. Ela foi 

detalhada no formato de Foco, População, Intervenção, Resultados e Contexto.  

Q. Quais os benefícios proporcionados pelas funcionalidades e 

características existentes em softwares de suporte ao FFE na criação 

de produtos inovadores? 

Foco da questão de pesquisa: Identificar e sumarizar os impactos das 

funcionalidades e características (features) existentes em softwares de suporte às 

atividades do FFE da criação de produtos inovadores. 

 População: o Fuzzy Front End 

 Intervenção: uso de ferramentas de software de suporte ao FFE 

 Resultado: benefícios da ferramenta, em particular das suas funcionalidades 

e características 

 Contexto: Organizações inovadoras 

A 3  ESTRATÉGIA DE BUSCA 

A estratégia usada para construir os termos de busca é apresentada a seguir: 

a) Derivar os principais termos a partir das questões de pesquisa por identificar 

população, intervenção, comparação (quando for o caso), resultados e 

contexto (quando for o caso); 

b) Identificar uma lista de sinônimos, abreviações e grafias alternativas para 

cada um dos principais termos. Para auxiliar na identificação de outros termos 

faremos uso de palavras encontradas em artigos, livros e internet que são 

sinônimos ou grafias alternativas dos termos principais; 
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c) Construir strings de busca usando OR e AND para incorporar os sinônimos e 

abreviações e para unir os principais termos derivados das questões de 

pesquisa, respectivamente; 

d) Verificar as strings de busca construídas realizando buscas piloto e 

comparando os resultados obtidos com uma lista de estudos primários já 

conhecidos; 

e) Realizar mudanças, se necessário 

Resultados para o passo (a) 

Q: benefícios dos softwares de suporte ao FFE do processo de 

desenvolvimento de novos produtos inovadores, funcionalidades, características 

Resultados para o passo (b) 

Como mencionado no passo (b), artigos, livros e internet foram as principais 

fontes de sinônimos, abreviações e grafias alternativas para cada um dos termos 

principais. Neste sentido, foi de grande utilidade o uso de revisões sistemáticas que 

utilizaram algumas palavras iguais às que utilizamos. 

Para exemplificar como sinônimos e grafias alternativas foram identificados 

para os principais termos, tomemos o termo Fuzzy Front End como exemplo. Em 

artigos, livros e na internet os sinônimos encontrados foram: front end of innovation, 

innovation front end, pre-development ou predevelopment (Cooper and Kleinschmidt 

1994), pre-project activities (Verganti 1997), pre-phase 0 (Khurana and Rosenthal 

1997/1998) e concept generation stage (Griffin, 1997). Estes resultados foram 

obtidos através de revisões tradicionais realizadas na literatura com o intuito de 

conhecer trabalhos relacionados aos tópicos de estudo. 

Em particular, o acrônimo FFE foi removido da string de busca porque 

retornavam trabalhos com as letras FFE como parte de palavras, como por exemplo, 

na palavra different. Por isso, e por entendermos que nenhum artigo sobre o assunto 

tenha o termo FFE e não tenha Fuzzy Front End por extenso, a decisão foi mantida.  
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Alguns termos foram separados em dois ou mais termos para melhor 

adequação da string. Por exemplo, o termo ―projeto de desenvolvimento de produtos 

inovadores‖ seria dividido em ‖projeto de desenvolvimento‖ e ‖produto inovador‖. 

Além disso, em muitos casos onde o plural ou alguma outra variação da palavra era 

permitido, utilizamos asterisco (*) para truncar tais palavras. É o caso de product* 

que pode encontrar product e products, e differen* que pode encontrar difference, 

differences e different, por exemplo. Para fins de entendimento, os termos principais 

e alternativos são dados a seguir:  

 Características: characteristic* OR feature* OR aspect* OR attribute* OR 

differen* 

 Fuzzy Front End: "fuzzy front end" OR "fuzzy front-end" OR "innovation front 

end" OR "innovation front-end" OR "front end * innovation" OR "front-end * 

innovation" OR "pre-development" OR predevelopment OR "pre-phase 0" OR 

"pre phase 0" OR "prephase 0" OR "stage 0" OR "pre-project" OR "pre 

project" OR preproject OR "concept generation" 

 Produto inovador: "innovative product*" OR "major product*" OR "new 

product*" OR "radical product*" OR "breakthrough product*" OR "incremental 

product*" OR "sustaining product*" OR "evolutionary product*" OR "product 

innovation" 

 Benefícios: (outcomes OR benefits OR gain) 

 Software de suporte: (software* OR system* OR tool* OR program* OR 

application*) AND (support* OR help* OR sustain*) 

 Funcionalidades: feature* OR function* OR characteristic* OR aspect* OR 

attribute* 

Resultados para o passo (c) 

A String de busca encontrada inicialmente para a questão de pesquisa foi: 
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Q. (software* OR system* OR tool* OR program* OR application*) 
AND (support* OR help* OR sustain*) AND (outcome* OR benefit* OR 
gain*) AND (feature* OR function* OR characteristic* OR aspect* OR 
attribute* OR requirement*) AND ("fuzzy front end" OR "fuzzy front-end" 
OR "innovation front end" OR "innovation front-end" OR "front end * 
innovation" OR "front-end * innovation" OR "pre-development" OR 
predevelopment OR "pre-phase 0" OR "pre phase 0" OR "prephase 0" OR 
"stage 0" OR "pre-project" OR "pre project" OR preproject OR "concept 
generation" OR “early phase*” OR “early stage*”) AND ("innovative 
product*" OR "major product*" OR "new product*" OR "radical product*" 
OR "breakthrough product*" OR "incremental product*" OR "sustaining 
product*" OR "evolutionary product*" OR "product innovation") 

Resultados para o passo (d) 

A adequação das strings de busca, de modo que não fossem nem restritas 

demais nem abrangentes demais, foi uma preocupação constante no 

desenvolvimento deste protocolo. Assim como previsto no passo ―d‖, buscas piloto 

foram realizadas em vários engenhos de busca e vários testes foram feitos com 

variações da String de busca. 

Ao final das verificações, testes e adequações, a string de busca utilizada nos 

engenhos de busca será: 

Q. (software* OR system* OR tool* OR program* OR application*) 
AND ("fuzzy front end" OR "fuzzy front-end" OR "innovation front end" OR 
"innovation front-end" OR "front end * innovation" OR "front-end * 
innovation" OR "pre-development" OR predevelopment OR "up-front 
homework" OR "up front homework" OR "upfront homework") AND 
("innovative product*" OR "major product*" OR "new product*" OR "radical 
product*" OR "breakthrough product*" OR "incremental product*" OR 
"sustaining product*" OR "evolutionary product*" OR "product innovation" 
OR "product development") 

Optou-se por remover o trecho ―AND (outcome* OR benefit* OR gain*) AND 

(feature* OR function* OR characteristic* OR aspect* OR attribute* OR 

requirement*)‖, pois com ele poucos resultados estavam sendo obtidos nos 

engenhos de busca e artigos já conhecidos como relevantes estavam sendo obtidos. 

Então, essa decisão aumentará a quantidade de trabalhos a serem analisados no 
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primeiro crivo, reduzindo a precisão, mas aumentando a cobertura da revisão 

sistemática. 

A 4  SELEÇÃO DE FONTES  

O objetivo desta seção é apresentar as fontes onde as buscas por estudos primários 

serão executadas. 

Os critérios para seleção das fontes são: 

 Disponibilidade de consultar os artigos na web; 

 Presença de mecanismos de busca usando palavras-chave (keywords); 

 Importância e relevância das fontes. Este critério será identificado pela 

presença das fontes em importantes revisões sistemáticas e por sugestão de 

especialistas. 

Quanto ao idioma utilizado para a pesquisa, utilizaremos o inglês por ser a 

língua utilizada nas bases de dados eletrônicas consultadas e por ser considerada e 

adotada como língua oficial. O processo ou método de busca será manual e 

baseado em engenhos de busca disponíveis na web. 

Além disso, este trabalho objetiva fazer uma revisão que vai além da 

Engenharia de Software. Uma revisão tradicional realizada para conhecimento do 

tema e busca de problemas na área demonstrou que a maioria desses estudos 

relevantes não está na Engenharia de Software, mas em disciplinas como 

Gerenciamento, Marketing, Operação e Produção, Engenharia, Design, entre outras. 

Para resolver este problema, Kitchenham (2007) propôs a busca por estudos 

primários em outras disciplinas. Assim, para prover uma completa e exaustiva 

revisão sistemática dessas questões de pesquisa, estudos de diversas áreas serão 

considerados.  

A lista de fontes, inicialmente apenas bibliotecas digitais, é apresentada a 

seguir. Todas as fontes satisfazem os critérios para seleção de fontes estabelecidos 

anteriormente. 
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A 5  FONTES DE BUSCA 

Os seguintes engenhos de busca serão utilizados como fonte de pesquisa: 

 IEEE Explore 

 ACM Digital Library 

 Wiley InterScience 

 ScienceDirect - Elsevier 

 Scirus 

 EI Compendex 

 Scopus 

 Emerald 

Algumas fontes foram inicialmente consideradas como potenciais para as 

buscas. Entretanto, estas foram posteriormente excluídas da lista final de fontes 

apresentada nesta seção por terem sido classificadas como sendo de menor 

importância e relevância. Pois algumas não estão presentes em importantes 

revisões sistemáticas, não foram recomendadas por especialistas, já são indexadas 

por alguma das fontes listadas acima, ou permitem que apenas poucas palavras 

sejam utilizadas na busca. Estas fontes são: Citeseer Library, InspecDirect e IET 

Discover (ferramenta de Social Bookmarking), Springer Link, Google e Google 

Scholar.  

Jornais e Conferências 

Inicialmente não foram listados Jornais e Conferências específicos como fontes de 

pesquisa, pois os engenhos de busca que serão utilizados já indexam muitos deles. 

Caso sejam encontrados Jornais e Conferências importantes que estejam fora do 

alcance dos engenhos de busca ou que sejam apenas parcialmente alcançados 

pelos engenhos, eles serão adicionados como fonte. 
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A 6  SELEÇÃO DE ESTUDOS  

Para este trabalho resolvemos considerar muitos tipos de estudos relacionados ao 

tópico de pesquisa, incluindo: 

 artigos em jornais (journals) e revistas e em anais de conferências e 

congressos; 

 relatórios técnicos (technical reports), preprints e white papers;  

 dissertações de mestrado e teses de doutorado; 

A extensão da busca se justifica pela possibilidade de encontrarmos estudos 

relevantes para este trabalho em qualquer destas fontes, além de evitarmos a 

inclusão de algum tipo de viés na pesquisa. No caso de livros e outros materiais não 

disponíveis na web, será verificada a possibilidade de compra. Por isso, preferimos 

não excluir de imediato livros de nossa revisão sistemática. 

Uma vez que estudos primários potencialmente relevantes tenham sido 

obtidos, eles precisam ser analisados para que a sua relevância seja confirmada e 

trabalhos com pouca relevância sejam descartados. Isso será alcançado através do 

uso de critérios de inclusão, hierarquia de evidência e avaliação da qualidade do 

estudo. As três medidas serão explicadas.  

A seguir são definidos os critérios para inclusão de estudos. 

A 7  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS 

Os estudos incluídos na revisão sistemática deverão obedecer todos os critérios 

listados abaixo: 

a) Trabalhos que estejam disponíveis livremente para consulta na web ou 

através de licenças de permissão obtidas pela Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE (Portal CAPES); 
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b) Trabalhos que sejam classificados em algum dos tipos de trabalhos citados 

anteriormente nesta seção; 

c) Trabalhos que apresentem os impactos proporcionados por softwares de 

suporte ao FFE, em particular pelas suas funcionalidades e/ou características. 

Onde softwares de suporte ao FFE são aqueles que fornecem suporte a uma 

ou mais atividades dos modelos de FFE propostos por Khurana e Rosenthal 

(1998) e Koen et al. (2002); 

d) Trabalhos que apresentem texto, conteúdo e resultados completos e 

concluídos; 

e) Trabalhos que sejam escritos em inglês; 

f) Estudo não duplicado. Se algum trabalho tiver sido apresentado em diferentes 

publicações, apenas o mais recente e/ou o mais completo será incluído, a 

menos que tenham informação complementar; 

g) Quando houver dúvida em relação à inclusão ou exclusão de um trabalho, 

este deverá ser incluído. 

A 8  CONFIABILIDADE DAS DECISÕES DE INCLUSÃO 

Quando dois ou mais pesquisadores avaliarem o mesmo artigo, as divergências 

precisarão ser discutidas e resolvidas [Kitchenham, 2007]. Se os pesquisadores não 

entrarem em consenso sobre a inclusão ou exclusão do artigo, o orientador será 

contatado para resolver a questão e dar a orientação adequada. Em caso de 

dúvidas ainda, informações adicionais podem ser solicitadas ao(s) autor(es) do 

artigo. 

A 9  PROCESSO DE SELEÇÃO DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS 

O processo de seleção dos estudos primários consistirá de uma busca primária e 

secundária que serão apresentadas nos seguintes passos: 
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a. Dois ou mais pesquisadores executam o processo de busca em cada uma 

das fontes selecionadas. Essa busca é a chamada busca primária. 

b. Os estudos encontrados pelo processo de busca são avaliados mediante a 

leitura do título do artigo e, se necessário o resumo (abstract), para verificar 

estudos que são claramente irrelevantes para as questões de pesquisa. 

Segundo Kitchenham (2007), as buscas iniciais retornam uma grande 

quantidade de estudos que não são relevantes, não respondendo às 

questões ou mesmo não tendo relação com o tópico em questão. Portanto, 

estudos que claramente não tenham relação com o tópico em questão serão 

descartados logo de início e não serão mantidos em nenhuma lista de 

estudos excluídos. Os demais artigos serão documentados numa lista de 

artigos potencialmente relevantes encontrados. Se houver dúvidas quanto ao 

artigo, o mesmo deve ser avaliado no próximo passo. 

c. Os estudos listados como artigos potencialmente relevantes são avaliados 

por dois pesquisadores através da verificação dos critérios de inclusão 

estabelecidos. A verificação é executada mediante a leitura do resumo 

(abstract), introdução e, se necessário, da conclusão do artigo. Além disso, é 

permitido que buscas sejam feitas nos artigos por palavras-chave para 

verificar sua adequação. Nesse ponto, cada um dos artigos incluídos ou 

excluídos será documentado de acordo com o Formulário de Coleta de dados 

(Formulários A e B) apresentados no final desta seção. 

d. Posteriormente, todos os artigos incluídos serão lidos por inteiro para a 

extração de dados e avaliação da qualidade. Para cada trabalho incluído, 

seus dados serão extraídos e colocados no formulário C, apresentado na 

seção de extração de dados desse protocolo, assim como sua avaliação de 

acordo com os critérios de qualidade; 

e. Para cada referência presente nos trabalhos incluídos na busca primária, 

deverão ser executados os passos ―c‖ e ―d‖. Ou seja, será verificado se as 

referências dos trabalhos também devem ser incluídas no estudo de acordo 
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com os critérios e inclusão. Em caso positivo, esses trabalhos terão seus 

dados extraídos. Essa busca nas referências dos trabalhos é chamada de 

busca secundária. 

f. Caso um artigo lido por completo não passe nos critérios de inclusão, poderá 

ser removido e essa exclusão também deverá ser documentada. 

A seguir são apresentados os formulários A e B que serão utilizados para 

armazenar os dados dos trabalhos incluídos e excluídos dessa revisão sistemática. 

Neles o campo ―tipo de estudo‖ deverá ser preenchido com um dos tipos de estudo 

listados na seção de avaliação da qualidade dos estudos. Já o campo ―local de 

publicação‖ deverá ser preenchido com o local onde o artigo foi publicado, a 

exemplo do nome do periódico ou dos anais de congressos, conferências, etc. 

Formulário A 

O formulário A deverá ser utilizado para armazenar dados relativos aos trabalhos 

incluídos no estudo. 

Trabalhos Incluídos 

ID Título Ano Tipo de Estudo Local de Publicação Data 

            

            

            

 

Formulário B 

O formulário B deverá ser utilizado para armazenar dados relativos aos trabalhos 

não incluídos no estudo. 
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Trabalhos Excluídos 

ID Título Local de Publicação Critério usado para Exclusão Data 

     

     

     

 

A 10  DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO DE BUSCA 

De acordo com Kitchenham (2007), o processo de execução de revisão sistemática 

deve ser transparente e replicável. Assim, a busca deve ser documentada à medida 

que ela é executada e as mudanças devem ser anotadas e justificadas quando 

ocorrerem.  

Para atender a esta exigência da SLR, essa seção aborda as limitações e 

adaptações que podem ocorrer no processo de busca definido neste protocolo.  

Os primeiros desafios encontrados foram relacionados às fontes de busca, as 

quais em alguns momentos requisitaram adaptações do processo. Por exemplo, em 

algumas fontes não é possível utilizar a string de busca completa. Então será 

utilizada parte dela em uma primeira busca, e a parte restante para pesquisar dentro 

dos resultados da primeira busca, simulando o conectivo ―AND‖ e obtendo o mesmo 

resultado final. 

Para cada engenho serão mantidas informações que permitam ao leitor avaliar 

a confiabilidade da pesquisa. Os detalhes acerca da busca, bem como os resultados 

de adaptações deverão ser documentados no formulário D a seguir.  
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Formulário D 

Questão de Pesquisa Q7 

Biblioteca digital: <Nome do 
engenho de busca> 

Data da busca: <Data de realização da busca> 

String de busca: <A String de busca utilizada> 

Estratégia de busca: <Estratégia de busca utilizada> 

Número de resultados <Número total de resultados retornados> 

 

A 11  AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS ESTUDOS 

Em adição aos critérios gerais de inclusão e exclusão, é considerado importante 

avaliar a qualidade dos estudos primários [Kitchenham, 2004]. Uma avaliação da 

qualidade desses estudos serve para determinar a força das inferências e para 

atribuir notas a recomendações geradas [Khan et al., 2001]. Apesar de não existir 

uma definição universal do que seja qualidade de estudo, a maioria dos checklists 

incluem questões que objetivam avaliar a extensão em que o viés é minimizado e a 

validação interna e externa são maximizadas [Khan et al., 2001; Kitchenham, 2007]. 

O CRD Guideline sugere o uso de algum tipo de avaliação do estudo a fim de 

garantir um limite mínimo de qualidade. A avaliação de qualidade foca 

principalmente em avaliar a validade interna dos estudos, enquanto que as medidas 

população, intervenção e resultados ajudam a medir a validade externa. 

Com o propósito de ajudar na determinação desse limite de qualidade (quality 

threshold) para os estudos primários, algumas questões foram definidas para 

endereçar cada um dos constructos relacionados à qualidade: viés, validade interna 

e externa. Os critérios de qualidade considerados estão disponíveis no formulário C 

da seção de extração dos dados.  

Como pode ser observado no formulário, ele contém critérios gerais, que 

deverão ser aplicadas a qualquer tipo de estudo, e alguns específicos para cada 
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tipo. Além disso, também serão utilizados critérios relacionados à questão de 

pesquisa dessa revisão. 

Cada critério do formulário de avaliação de qualidade deverá ser respondido 

segundo a escala Likert cinco, apresentada abaixo: 

 Discordo completamente (0) 

 Discordo parcialmente (1) 

 Nem concordo nem discordo (2) 

 Concordo parcialmente (3) 

 Concordo completamente (4) 

A cada item da escala Likert será atribuído um valor escalar, indicado entre 

parênteses, que será considerado o valor pontuado na questão. A pontuação final do 

trabalho será obtida pela soma algébrica dos valores individuais de cada questão. 

A 12  TIPOS DE ESTUDOS 

Os tipos de estudos são classificados conforme Easterbrook (2007):  

 Experimentais; 

 Teóricos e Design; 

 Secundários. 

Os estudos experimentais são aqueles baseados em evidências diretas ou 

experimentos. Já os teóricos são estudos conceituais e baseados em um 

entendimento de uma área, referenciando outros trabalhos relacionados. Por sua 

vez, os estudos secundários reexaminam outros trabalhos ou fazem revisões 

sistemáticas da literatura ou tradicionais. 

Detalhando um pouco mais os métodos para estudos experimentais, podemos 

subdividi-lo em: experimentos controlados, estudos de caso, Survey, Etnografia e 
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Pesquisa-Ação. Cada um deles é formado por um conjunto de princípios de 

organização em torno do qual os dados empíricos são coletados e analisados 

(Easterbrook, 2007). 

Um experimento controlado é uma investigação de uma hipótese testável, 

sendo uma pré-condição para a realização de um experimento a proposição de uma 

hipótese clara. A hipótese, teoria a partir da qual o experimento é desenhado, guia 

todas as etapas do projeto experimental, incluindo a decisão de quais variáveis 

serão incluídas no estudo e como medi-las [Easterbrook, 2007]. 

Os estudos de caso oferecem uma compreensão profunda de como e porque 

certos fenômenos ocorrem. Estudos de caso exploratórios são usados como 

investigações iniciais de alguns fenômenos para derivar novas hipóteses e construir 

teorias. Já os Estudos de caso de confirmação são usados para testar as teorias 

existentes [Easterbrook, 2007]. 

Um survey é usado para identificar as características de uma ampla população 

de indivíduos. É mais estreitamente associado com o uso de questionários para 

coleta de dados. No entanto, um survey também pode ser realizado por meio de 

entrevistas estruturadas, técnicas ou registro de dados [Easterbrook, 2007]. 

Para a engenharia de software, a etnografia pode ajudar a compreender como 

as comunidades técnicas constroem uma cultura de práticas e estratégias de 

comunicação que lhes permitem executar os trabalhos técnicos de forma 

colaborativa [Easterbrook, 2007]. 

Por fim, numa Pesquisa-Ação, os investigadores tentam resolver um problema 

do mundo real e simultaneamente estudar a experiência de resolver o problema 

[Davison et al, 2004]. 

Portanto, deve-se classificar cada trabalho incluído no estudo segundo os tipos 

definidos acima. Em particular, nos estudos empíricos também deve ser indicado em 

qual subdivisão ele se enquadra. 
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A 13  EXTRAÇÃO DOS DADOS 

Os formulários de extração devem ser projetados para coletar toda informação 

necessária para endereçar as questões de revisão e os critérios de qualidade do 

estudo. Segundo Kitchenham (2007), os dados extraídos para cada trabalho 

selecionado além de incluir as informações necessárias para responder a questão 

de pesquisa e os critérios de qualidade do estudo, também devem prover algumas 

informações padrão que incluem: nome do revisor, data da extração, título, autores e 

outros detalhes da publicação.  

Seguindo essas recomendações, o formulário C a seguir foi desenvolvido. 

Este formulário deverá ser preenchido para cada artigo incluído no estudo. 

Formulário C 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

Revisão Sistemática em Gestão de Inovação em Software 

ID:  Revisor: Data da Avaliação: 

Título do Trabalho: 

Autores: 

Tipo de Estudo: 

Fonte: Data de Publicação: 

Local de Publicação: 

[x] INCLUIDO – Critério(s): 

Evidências relacionadas à questão de pesquisa: 

 

Observações  

Referências a analisar  

CRITÉRIOS DE QUALIDADE 

Critérios Gerais 

Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos 

(incluindo justificativas para a realização do estudo)? 
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Existe uma clara descrição do contexto no qual a pesquisa foi 

realizada? 

 

O trabalho possui detalhamento, profundidade e riqueza de 

informações sobre o estudo realizado? 

 

Os resultados obtidos são rastreáveis a partir dos dados e da 

análise realizada? 

 

O estudo relata de forma clara e não ambígua os resultados 

encontrados? 

 

As conclusões são levantadas a partir dos resultados 

apresentados? 

 

O estudo provê valor/tem implicações para a pesquisa em 

geral? 

 

O estudo levanta questões para pesquisas futuras?  

Critérios para estudos experimentais 

O método de coleta de dados está adequadamente descrito?  

Os dados coletados possibilitaram responder às questões de 

pesquisa? 

 

Os critérios para seleção da amostra evitam viés?  

O método de análise de dados evita o viés?  

Critérios para estudos Teóricos ou Design 

As hipóteses do estudo explicam/prevêem fatos? (explicam 

para hipóteses explicativas e prevêem para as preditivas) 

 

O referencial teórico no qual o trabalho se baseou está 

claramente descrito? 

 

As razões para escolha das teorias (técnica, método, processo, 

ferramenta, etc.) tomadas como base são apresentadas? 

 

Foram realizados estudos de caso que mostraram a validade 

da teoria (técnica, método, processo, ferramenta, etc.) 

proposta? 

 

Critérios para estudos secundários 
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Existe um protocolo claro definido para a realização da revisão?  

A revisão possui mecanismos que evitam o viés na escolha das 

fontes? 

 

Os dados coletados possibilitaram responder às questões de 

pesquisa? 

 

O método de análise de dados foi referenciado (apresentado)?  

Critérios específicos da questão de pesquisa 

O sistema foi validado com usuários?  

A fonte apresenta informações sobre as features do sistema?  

A fonte apresenta dados que comprovem os impactos 

apontados sobre o FFE? 

 

Nota segundo os critérios de qualidade  

Nome do revisor  [  ] Aceito      

[  ] Não aceito 

 

O campo ‗referências a analisar‘ deverá conter as referências encontradas no 

trabalho e que poderão ser analisadas segundo os critérios de inclusão para 

também fazerem parte do estudo, se já não foram encontradas pelas buscas. 

Este formulário também se destina à avaliação da qualidade dos artigos 

incluídos no estudo. As questões gerais e as específicas da questão de pesquisa 

deverão der respondidas para todos os tipos de trabalho, enquanto as demais 

deverão ser aplicadas apenas ao tipo de trabalho correspondente. 

A 14  SÍNTESE DOS DADOS 

A síntese dos dados coletados nessa revisão sistemática será realizada de 

acordo o método definido na metodologia da dissertação de mestrado.
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APÊNDICE B – ARTIGOS EXCLUÍDOS DO ESTUDO 

Este apêndice contém a lista de artigos excluídos da revisão sistemática após serem 

considerados potencialmente relevantes nas buscas primárias e secundárias. 

A lista abaixo contém os artigos que não passaram nos critérios de inclusão. 

Artigo Critério 

BILGRAM, V.; BREM, A.; VOIGT, K. User-centric innovations in new 
product development - Systematic indentification of lead users 
harnessing interactive and collaborative online-tools. International 
Journal of Innovation Management, v. 12, n.3, p. 419-458, 2008 

iii 

CHAI, K.-H.; YAN XIN The Application of New Product Development 
Tools in Industry: The Case of Singapore. IEEE Transactions on 
Engineering Management, v. 53, n. 4, p. 543-554, 2006 

iii 

COMPANY, P.; CONTERO, M.; VARLEY, P.; ALEIXOS, N.; NAYA, F. 
Computer-aided sketching as a tool to promote innovation in the new 
product development process. Computers in Industry, v. 60, n. 8, p. 
592-603, 2009 

iii 
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products. Business Horizons, v.33, n. 3, p. 44-54, 1990 

iii 

CRISTIANO, J.J.; LIKER, J.K.; WHITE, C.C. III. Key factors in the 
successful application of quality function deployment (QFD). IEEE 
Transactions on Engineering Management, v.48, n.1, p. 81-95, 2001 

iii 

GOEKE, R.; TROUTT, M. The use of data warehousing and analogy 
forecasting in new product development. In: ANNUAL MEETING OF 
THE DECISION SCIENCES INSTITUTE, 34., 2003, Washington, DC. 
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APÊNDICE C – DETALHES DAS BUSCAS NOS ENGENHOS DE BUSCA 

Este apêndice contém os formulários utilizados para sintetizar os dados 

relevantes das buscas realizadas em cada engenho. Essas informações são 

importantes para possibilitar a reprodução do estudo. 

 

Questão de Pesquisa Q7 

Biblioteca digital: IEEE Xplore Data da busca: 13/06/2009 

String de busca: 

(software* OR system* OR tool* OR program* OR 
application*) AND ("fuzzy front end" OR "fuzzy front-end" 
OR "innovation front end" OR "innovation front-end" OR 
"front end * innovation" OR "front-end * innovation" OR 
"pre-development" OR predevelopment OR "up-front 
homework" OR "up front homework" OR "upfront 
homework") AND ("innovative product*" OR "major 
product*" OR "new product*" OR "radical product*" OR 
"breakthrough product*" OR "incremental product*" OR 
"sustaining product*" OR "evolutionary product*" OR 
"product innovation" OR "product development") – 19 

 

Obs: A string original retornou poucos resultados (< 8) Por 
isso, decidimos utilizar apenas parte da string. Partes 
removidas: ―<and> (support <or> help <or> sustain)‖, 
―AND (outcome* OR benefit* OR gain*)‖, AND (feature* 
OR function* OR characteristic* OR aspect* OR 
attribute*)‖ 

Estratégia de busca: 
Entre todas as publicações disponíveis, deixamos de lado 
apenas Educational Courses.  

Número de resultados N = 19 
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Questão de Pesquisa Q7 

Biblioteca digital: ScienceDirect Data da busca: 13/06/2009 

Revisor: Cleviton Monteiro 

String de busca: 

(software* OR system* OR tool* OR program* OR application*) AND 
("fuzzy front end" OR "fuzzy front-end" OR "innovation front end" OR 
"innovation front-end" OR "front end * innovation" OR "front-end * 
innovation" OR "pre-development" OR predevelopment OR "up-front 
homework" OR "up front homework" OR "upfront homework") AND 
("innovative product*" OR "major product*" OR "new product*" OR 
"radical product*" OR "breakthrough product*" OR "incremental 
product*" OR "sustaining product*" OR "evolutionary product*" OR 
"product innovation" OR "product development") 

Estratégia de 
busca: 

Foram realizadas buscas em todas as publicações cujo assunto está 
nas categorias: ―Business, Management and Accounting‖, Computer 
Science, ―Economics, Econometrics and Finance‖, ―Engineering‖ e 
―social sciences‖. 

Número de 
resultados 

N = 295 

 

Questão de Pesquisa Q7 

Biblioteca digital: ACM Digital 
Library 

Data da busca: 13/06/2009 

Revisor: Cleviton Monteiro 

String de busca: 

(software* OR system* OR tool* OR program* OR application*) AND 
("fuzzy front end" OR "fuzzy front-end" OR "innovation front end" OR 
"innovation front-end" OR "front end * innovation" OR "front-end * 
innovation" OR "pre-development" OR predevelopment OR "up-front 
homework" OR "up front homework" OR "upfront homework") AND 
("innovative product*" OR "major product*" OR "new product*" OR 
"radical product*" OR "breakthrough product*" OR "incremental 
product*" OR "sustaining product*" OR "evolutionary product*" OR 
"product innovation" OR "product development") 

Estratégia de 
busca: 

Foram realizadas buscas em todas as publicações da ―ACM digital 
Library‖ e  em ―The Guide‖. 
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Número de 
resultados 

N = 9 em ―ACM digital Library‖ e N = 37 em ―The Guide‖. 

 

Questão de Pesquisa Q7 

Biblioteca digital: Wiley InterScience Data da busca: 13/06/2009 

Revisor: Cleviton Monteiro 

String de busca: 

(software* OR system* OR tool* OR program* OR application*) AND 
("fuzzy front end" OR "fuzzy front-end" OR "innovation front end" OR 
"innovation front-end" OR "front end innovation" OR "front-end 
innovation" OR "front end of innovation" OR "front-end of innovation" 
OR "pre-development" OR predevelopment OR "up-front homework" 
OR "up front homework" OR "upfront homework") AND ("innovative 
product*" OR "major product*" OR "new product*" OR "radical product*" 
OR "breakthrough product*" OR "incremental product*" OR "sustaining 
product*" OR "evolutionary product*" OR "product innovation" OR 
"product development") 

Estratégia de 
busca: 

Remoção de (―front end * innovation" OR "front-end * innovation") e 
inclusão de ("front end innovation" OR "front-end innovation" OR "front 
end of innovation" OR "front-end of innovation"). Ou seja, os asteriscos 
foram removidos e as variações ―‖ e ―of‖ foram adicionados. 

Número de 
resultados 

N = 34 (30 em Journals e 4 em OnlineBooks, 0 nos demais) 

 

Questão de Pesquisa Q7 

Biblioteca digital: Scirus Data da busca: 13/06/2009 

Revisor: Cleviton Monteiro 

String de busca: 

(software OR softwares OR system OR tool OR tools OR program OR 
programs OR application OR applications) AND ("fuzzy front end" OR 
"fuzzy front-end" OR "innovation front end" OR "innovation front-end" 
OR "front end innovation" OR "front-end innovation" OR "front end of 
innovation" OR "front-end of innovation" OR "pre-development" OR 
predevelopment OR "up-front homework" OR "up front homework" OR 
"upfront homework") AND ("innovative product" OR ―innovative 
products‖ OR "major product" OR ―major products‖ OR "new product" 
OR ―new products‖ OR "radical product" OR "radical products‖ OR 
"breakthrough product" OR ―breakthrough products‖ OR "incremental 
product" OR "incremental products‖ OR "sustaining product" OR 
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"sustaining products‖ OR "evolutionary product" OR "evolutionary 
products‖ OR "product innovation" OR "product development")d 

Estratégia de 
busca: 

Os ‗*‘ foram removidos e o plural das palavras foram incluídos na 
busca. 

Apenas publicações que são: artigos, livros, homepage de empresas, 
conferências, homepage de cientistas, teses e dissertações. 

Apenas publicações das seguintes áreas: ―Computer Science‖, 
―Economics, Business and Management‖, ―Engineering, Energy and 
Technology‖, ―Social and Behavioral Sciences‖. 

 

Foram descartados os resultados provindos do ScienceDirect, uma vez 
que essa fonte já foi pesquisada. 

Número de 
resultados 

N = 227 

 

Questão de Pesquisa Q7 

Biblioteca digital: EI Compendex Data da busca: 29/06/2009 

Revisor: Cleviton Monteiro 

String de busca: 

(software* OR system* OR tool* OR program* OR application*) AND 
("fuzzy front end" OR "fuzzy front-end" OR "innovation front end" OR 
"innovation front-end" OR "front end * innovation" OR "front-end * 
innovation" OR "pre-development" OR predevelopment OR "up-front 
homework" OR "up front homework" OR "upfront homework") AND 
("innovative product*" OR "major product*" OR "new product*" OR 
"radical product*" OR "breakthrough product*" OR "incremental 
product*" OR "sustaining product*" OR "evolutionary product*" OR 
"product innovation" OR "product development") 

Estratégia de 
busca: 

 

Número de 
resultados 

N = 29 

 

Questão de Pesquisa Q7 

Biblioteca digital: Scopus Data da busca: 16/07/2009 
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Revisor: Cleviton Monteiro 

String de busca: 

(software* OR system* OR tool* OR program* OR application*) AND 
("fuzzy front end" OR "fuzzy front-end" OR "innovation front end" OR 
"innovation front-end" OR "front end * innovation" OR "front-end * 
innovation" OR "pre-development" OR predevelopment OR "up-front 
homework" OR "up front homework" OR "upfront homework") AND 
("innovative product*" OR "major product*" OR "new product*" OR 
"radical product*" OR "breakthrough product*" OR "incremental 
product*" OR "sustaining product*" OR "evolutionary product*" OR 
"product innovation" OR "product development") 

Estratégia de 
busca: 

 

Número de 
resultados 

N = 301 

 

Questão de Pesquisa Q7 

Biblioteca digital: Emerald Data da busca: 29/06/2009 

Revisor: Cleviton Monteiro 

String de busca: 

(software OR softwares OR system OR tool OR tools OR program OR 
programs OR application OR applications) AND ("fuzzy front end" OR 
"fuzzy front-end" OR "innovation front end" OR "innovation front-end" 
OR "front end innovation" OR "front-end innovation" OR "front end of 
innovation" OR "front-end of innovation" OR "pre-development" OR 
predevelopment OR "up-front homework" OR "up front homework" OR 
"upfront homework") AND ("innovative product" OR "innovative 
products" OR "major product" OR "major products" OR "new product" 
OR "new products" OR "radical product" OR "radical products" OR 
"breakthrough product" OR "breakthrough products" OR "incremental 
product" OR "incremental products" OR "sustaining product" OR 
"sustaining products" OR "evolutionary product" OR "evolutionary 
products" OR "product innovation" OR "product development") 

Estratégia de 
busca: 

Os ‗*‘ foram removidos e o plural das palavras foram incluídos na 
busca.  

Primeiro foi buscado o conteúdo após o último ―AND‖ e depois o 
restante da string dentro do resultado da primeira busca, devido ao 
seguinte erro do sistema (* [Microsoft][SQLServer 2000 Driver for 
JDBC][SQLServer]String or binary data would be truncated) 

Número de 
resultados 

N = 127 (Journals) + 5 (Books) + 7 (Bibliographic databases) = 139 
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APÊNDICE D – PACOTE METODOLÓGICO PARA REFINAMENTO DA TEORIA 

Este apêndice contém a proposta de um pacote metodológico para o 

refinamento da teoria.  

Uma vez construída a teoria fundamentada em dados obtidos através de uma 

revisão sistemática, um dos estudos futuros propostos por este trabalho contempla o 

refinamento da teoria proposta. O refinamento não tem o objetivo de provar a teoria, 

mas sim de verificar sua adequação à realidade prática, como sugere a EBSE. 

Uma das possibilidades para se realizar o refinamento é utilizando também 

pesquisa qualitativa, porém através de outro método de coleta de dados, a entrevista 

em profundidade. Estas devem ser realizadas com especialistas em gestão de 

inovação e teriam o objetivo de coletar informações para verificar a adequação da 

teoria proposta através de triangulação, obtendo mais dados para seu refinamento.  

Segundo DeMarrais (2004) uma entrevista é: 

―um processo onde o pesquisador e os participantes se engajam em 

uma conversa, focados em questões relacionadas a um estudo.‖ 

Segundo Merriam (2009) entrevistas são necessárias quando não se consegue 

observar comportamentos, sentimentos, ou como as pessoas interpretam o mundo 

ao seu redor. Além disso, entrevistas também são necessárias quando se está 

interessado em eventos passados que são impossíveis de serem replicados. 

Segundo Dexter (1970) entrevista é a tática preferida de coleta de dados quando ... 

vai se coletar melhores dados, ou mais dados, ou dados a menor custo que através 

de outros meios‖. Merriam ainda acrescenta que entrevistas em alguns casos é o 

único meio de se coletar dados. 

Nesse estudo, as informações a serem coletadas são bastante sensíveis para 

as organizações e dificilmente seria possível utilizar outros métodos em empresas 

que possuem ferramentas de suporte ao FFE. Por vários motivos, dentre eles:  
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 Por questões de confidencialidade; 

 Pela dificuldade de encontrar organizações locais que já se utilizem de tais 

ferramentas. Principalmente porque foram encontrados vários tipos de 

ferramentas, tornando-se inviável analisar mais de uma empresa para cada 

uma delas; 

 Pelos custos, viabilidade técnica ou de amostragem de se utilizar outros 

métodos nesse estudo, como experimentos controlados, etnografia e survey 

research; 

Portanto, optou-se pela utilização das entrevistas como método de coleta de 

dados, pois o teste que se deseja realizar nesse estudo tem características 

relacionadas a varias das motivações e necessidades citadas para uso de 

entrevistas. Além disso, também existem as dificuldades apresentadas à utilização 

dos outros métodos, o que inviabiliza suas utilizações. 

Uma vez escolhido o método de pesquisa, foi elaborado o desenho do estudo 

qualitativo seguindo as recomendações de Merriam (2009) e de Seaman (2009). A 

unidade de análise escolhida foram os especialistas em gestão de inovação. Ainda, 

foi escolhida a entrevista semi-estruturada como técnica de coleta de dados. Pois 

ela possibilita que sejam coletadas tanto evidências específicas do refinamento da 

teoria quanto informações gerais acerca do entrevistado e suas experiências, que 

podem trazer ainda mais riqueza ao estudo, gerando novos conhecimentos. 

 

Desenho da pesquisa 

Unidade de Análise Especialistas em gestão de inovação 

Técnica de coleta de dados Entrevista Semi-Estruturada 

Tempo de entrevista 25 a 40 minutos 

Estratégia de escolha dos 

entrevistados 

Combinação de Escolha Conveniente e Bola de 

Neve 

Fonte: Elaboração própria 
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Este quadro resume o desenho da pesquisa para refinamento da teoria. 

Como pode ser observado, além da unidade de análise e da técnica de 

entrevista, também foram definidos o tempo de duração das entrevistas, que será de 

25 a 40 minutos, e a estratégia de escolha dos entrevistados. Nesta última poderá 

ser utilizada uma combinação de escolha conveniente, do inglês convenience 

sampling, com o método bola de neve, do inglês snowbow.  

A escolha conveniente será necessária pela dificuldade de entrevistar pessoas 

desconhecidas, sem indicação, quando o assunto é bastante confidencial para as 

organizações onde elas trabalham. Então, para evitar o risco de não conseguir 

entrevistados, inicialmente poderão ser escolhidos alguns profissionais de mais fácil 

acesso aos pesquisadores. Posteriormente, poderá ser aplicado o método de bola 

de neve, onde cada especialista entrevistado indica uma lista de outros especialistas 

que podem contribuir com o estudo. Esses especialistas indicados serão 

apresentados aos pesquisadores como forma de estreitar a relação e evitar barreiras 

à entrevista. Então, repetidamente à medida que novas pessoas vão sendo 

entrevistadas, mais indicações são feitas. Esse processo se encerrará quando as 

respostas dadas na entrevista passarem a ser repetitivas, ou seja, quando nenhuma 

nova informação relevante esteja sendo obtida levando a uma saturação teórica dos 

construtos e conceitos analisados. 

Por fim, foi elaborado o roteiro que poderá ser utilizado na realização das 

entrevistas. Assim como proposto por Merriam (2009), na elaboração das questões 

do roteiro alguns cuidados foram tomados. Foram evitadas questões com mais de 

uma pergunta na sua composição, como em ―O que você acha do método A, 

Técnica B e Ferramenta C?‖.  

Também foram evitadas perguntas que pressupunham alguma informação 

assumida pelo pesquisador, mas não revelada pelo entrevistado, a exemplo de 

―Qual o problema no processo A?‖. Observe que essa pergunta pressupõe que 

existe um problema no processo A e pode induzir o entrevistado a procurar por 

problemas que talvez não existam.  
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Por fim, quando perguntas do tipo ―Sim-Não‖ são utilizadas, o entrevistador 

deve explorar mais o entrevistado solicitando-lhe mais informações sobre o motivos 

(causas) da resposta. 

O roteiro elaborado já foi submetido a um teste piloto, através de uma 

entrevista realizada com um especialista em gestão de inovação. O objetivo foi 

ajustar o guia para que ele permita captar melhor as informações desejadas. Ele 

possui vinte e sete questões e está organizado conforme descrito abaixo. 

Inicialmente foram colocadas perguntas abertas acerca da experiência dos 

profissionais em projetos de inovação, a visão deles sobre a organização e gestão 

das atividades do processo e, particularmente, sobre o FFE. Seguem exemplos de 

perguntas desse tipo: 

 Como você define inovação em software? 

 Qual era o seu papel nos projetos de inovação? 

 Quais são as atividades realizadas nas fases iniciais? 

Posteriormente, foram inseridas questões sobre o conhecimento e a opinião do 

entrevistado sobre ferramentas de suporte ao FFE de um modo geral. Seguem 

exemplos: 

 Você conhece ferramentas de software que dêem suporte às atividades 

dessas fases iniciais? 

 Quais características e funcionalidades são essenciais a uma ferramenta de 

suporte as fases iniciais? 

Por fim, no restante do roteiro foram colocadas perguntas que visam captar 

informações sobre o impacto do uso dos tipos de ferramentas encontrados nos 

resultados desse estudo, a exemplo de: 

 Você poderia falar um pouco sobre a utilização de bancos de idéia on-line 

pelas organizações que desejam inovar? 

 Você conhece softwares que ajudem a definir os critérios de seleção? 
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 Qual a sua opinião sobre a criação de protótipos virtuais multimídia e 

dinâmicos? 

Portanto, o questionário foi organizado de acordo com o formato de funil, onde 

no início foram colocadas questões mais abertas e gerais e no final as mais 

fechadas e relacionadas aos impactos das ferramentas. 

O roteiro contém inicialmente as motivações da pesquisa e seus objetivos, em 

seguida são listadas as questões que guiaram a entrevista.  

 

ROTEIRO 

Impacto do uso de ferramentas de software nas fases iniciais do processo de 

inovação 

 

Nas últimas décadas organizações de todo o mundo e autores de diversas 

áreas, como economia, desenvolvimento regional e empreendedorismos debatem a 

importância da inovação como meio de se obter vantagem competitiva. Portanto, 

trata-se de uma tendência mundial a busca por novos mercados através da 

introdução de novos produtos ou melhorias em produtos e processos existentes.  

No entanto, sistematizar um processo de inovação não é trivial, pois  envolve 

um risco considerável e consome recursos e tempo. Além disso, este quadro é 

agravado pelas altas taxas de insucessos no desenvolvimento de novos produtos.  

Por outro lado, já existem processos de desenvolvimento de novos produtos 

consolidados no mercado há vários anos, porém sabe-se que um ponto fraco desses 

processos está nas fases iniciais, conhecidas como fases nebulosas (ou Fuzzy Front 

End). Essa fase de pré-desenvolvimento se estende desde o surgimento de uma 

idéia, ou identificação de uma oportunidade, até o detalhamento do conceito de um 

novo produto ou serviço. 
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Algumas das maneiras de se reduzir as falhas nas fases nebulosas é 

gerenciando-a melhor e melhorando a comunicação entre os envolvidos no 

processo, inclusive com os clientes. Neste sentido, tem crescido nos últimos anos 

pesquisas sobre o uso de ferramentas de software no suporte às fases de pré-

desenvolvimento, assim como têm surgido diversos sistemas comerciais com esse 

objetivo. Espera-se que da mesma forma que benefícios foram obtidos no uso de 

ferramentas em outras fases do processo de inovação, como projeto e 

desenvolvimento, também se obtenha sucesso nas fases iniciais. Como exemplo de 

ferramentas desse tipo pode-se citar softwares de: resolução de problemas; suporte 

a decisão; e gestão de idéias. 

Porém, pouco se sabe sobre quais impactos são observados pelo uso de 

ferramentas de software nas fases iniciais do processo de inovação. Apesar de 

estudos recentes apontarem pontualmente a existência de certos benefícios, poucos 

estudos focaram em entender de maneira geral quais são e se realmente existem. 

Propósito do estudo: 

O propósito desse estudo é analisar quais benefícios podem ser obtidos pelas 

organizações no uso de ferramentas de software de suporte às fases iniciais do 

processo de inovação, em particular quais características e funcionalidades 

proporcionam determinados benefícios. As questões de pesquisa que guiam este 

estudo são: 

1. O uso de ferramentas de software nas fases iniciais do processo de inovação 

trás benefícios? 

2. Quais benefícios são obtidos pelo uso das ferramentas? 

3. Quais características e funcionalidades das ferramentas promovem 

benefícios? Quais benefícios são esses? 

4. O que influência o uso de ferramentas de software nas fases nebulosas? 
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Questionário: 

1. Como você define inovação em software? 

2. Você trabalha há quanto tempo com inovação? 

3. De quantos projetos de inovação você já participou? 

4. Qual era o seu papel nos projetos de inovação? 

5. Como é o processo de inovação, na sua visão? 

6. Existem fases bem definidas no processo? 

a. Quais são? 

7. Quais atividades ligadas ao processo de inovação você desempenha? 

a. Explicar que a pesquisa é sobre as fases iniciais do processo. 

8. Quais são as atividades realizadas nas fases iniciais? 

9. Você poderia descrever como é feita a gestão dessas fases iniciais? 

a. Se o entrevistado não falar explicitamente nas dificuldades, perguntar 

se existem e quais são. 

10. Você conhece ferramentas de software que dêem suporte às atividades 

dessas fases iniciais? 

11. Quais características e funcionalidades são essenciais a uma ferramenta de 

suporte as fases iniciais? 

12. Qual sua experiência com o uso de ferramentas de suporte a essas fases 

iniciais? 

a. Se o entrevistado não falar sobre benefícios do uso ou não tiver 

experiência, perguntar se existem benefícios, na opinião dele. 

De agora em diante, vamos falar sobre o uso de ferramentas de software 

de suporte às fases iniciais. 

13. Você poderia falar um pouco sobre a utilização de bancos de idéia on-line 

pelas organizações que desejam inovar? 
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Se os pontos abaixo não forem discutidos pelo entrevistado, 

perguntar explicitamente: havendo um clima organizacional de 

inovação, ou seja, motivação para inovação e suporte adequado, um 

banco de idéias: 

a. Aumenta o envolvimento dos colaboradores nas fases iniciais do 

processo de inovação? 

b. Promove maior rapidez na execução do processo? 

c. Reduz os riscos relacionados a patentes? 

d. Proporciona retenção de conhecimento na organização? 

14. O que você acha do uso de uma ferramenta que permita integração com os 

clientes para a geração de novas idéias? 

Se os pontos abaixo não forem discutidos pelo entrevistado, 

perguntar explicitamente: 

a. Traz benefícios ao às fases iniciais do processo de inovação? 

b. Provê entendimento mais claro das necessidades dos clientes? 

c. Pode reduzir os custos com terceirização de pesquisas? 

15. Você conhece o método TRIZ de geração de idéias? 

a. Se sim, qual sua opinião sobre ele? 

i. Pode trazer algum benefício? 

ii. Permite criar idéias melhores? 

16. O que você acha do uso de chat integrado à ferramenta para realizar 

brainstorming com os clientes? 

17. E para realizar pesquisas com clientes? 

Se os pontos abaixo não forem discutidos pelo entrevistado nas 

duas perguntas anteriores, perguntar explicitamente 

a. Melhora a comunicação com os clientes? 

b. Aumenta o entendimento das necessidades dos clientes? 
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18. E para a comunicação interna da equipe sobre as idéias e seu detalhamento? 

a. Melhora a comunicação? 

19. A utilização da ferramenta a partir de qualquer lugar e a qualquer momento 

(24X7) traz benefícios? 

a. Se sim, quais são? 

i. Mais idéias serão adicionadas ao banco de idéias? 

b. Se não, por que não? 

20. O que você acha sobre fazer seleção de idéias (ou de conceitos) baseada em 

critérios pré-definidos? 

21. Você conhece softwares que ajudem a definir os critérios de seleção? 

a. Se sim, qual a sua experiência com eles? 

22. O que você acha sobre a definição de critérios de seleção obrigatórios e 

explícitos no software? 

Se os pontos abaixo não forem discutidos pelo entrevistado, 

perguntar explicitamente: 

a. Pode reduzir os erros na escolha? 

b. Pode facilitar a tomada de decisão? 

23. Qual a sua experiência com diagramas de influência? 

a. Se houver experiência, sua utilização pode trazer benefícios às fases 

iniciais? 

i. Se sim, quais são? 

ii. Se não, por que não? 

24. Qual a sua opinião sobre a criação de protótipos virtuais multimídia e 

dinâmicos? 

Se os pontos abaixo não forem discutidos pelo entrevistado, 

perguntar explicitamente: 

a. Proporciona redução de custo? 
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b. Proporciona melhoria da qualidade do feedback dos potências clientes 

pelo uso do protótipo se comparado à não utilização de protótipos? 

25. Qual sua experiência sobre realização de pesquisas de opinião diretamente 

com clientes, ou seja, sem a interferência de terceiros? 

Se os pontos abaixo não forem discutidos pelo entrevistado, 

perguntar explicitamente: 

a. A utilização de ferramentas de criação de surveys on-line para fazer 

pesquisas com os clientes pode aumentar a velocidade da 

comunicação com os clientes? 

b. Pode aumentar a velocidade de execução das fases iniciais? 

26. Qual sua opinião sobre a possibilidade da própria ferramenta ensinar os 

usuários sobre sua utilização? 

27. E sobre a ferramenta ensinar o processo? 

Se os pontos abaixo não forem discutidos pelo entrevistado nas duas 

perguntas anteriores, perguntar explicitamente: 

a. Pode haver redução ou eliminação de gastos com treinamento sobre a 

ferramenta e o processo? 

b. Torna a execução do processo mais rápida? 

c. Melhora o processo de seleção de produtos? 

d. A execução das atividades das fases iniciais será facilitada se a 

ferramenta ensinar como detalhar as idéia e apontar fontes de onde se 

podem obter informações para esse detalhamento 


