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RESUMO 

Nas últimas décadas tem sido cada vez mais evidente a importância da 

inovação como forma de obter vantagem competitiva, tendo esta se tornado o 

desafio que define a competitividade no ambiente globalizado. Entretanto, inovação 

constante de produtos e processos para alcançar competitividade em nível global 

tem sido uma tarefa extremamente difícil para as empresas. Embora o uso de um 

processo de desenvolvimento de novos produtos (PDNP) formalmente estabelecido 

seja um dos fatores de sucesso mais mencionados na literatura, são altas as taxas 

de fracasso no desenvolvimento de novos produtos. 

Embora exista muita pesquisa sobre PDNP, um dos seus pontos fracos têm 

sido as fases iniciais do processo, coletivamente chamadas de Fuzzy Front End 

(FFE). Estas fases se estendem desde o surgimento da idéia ou identificação de 

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

Enquanto melhores práticas são bem conhecidas no PDNP, pesquisa similar 

em melhores práticas tem sido ausente no FFE. Neste sentido, o objetivo deste 

estudo é analisar de forma sistemática evidências da literatura sobre métodos, 

técnicas e ferramentas utilizados no FFE e os seus efeitos no processo de inovação. 

O método utilizado para a pesquisa foi uma revisão sistemática que analisou 549 

estudos publicados em diversas fontes. Estes estudos foram analisados com base 

em um protocolo que definiu os artigos relevantes para a questão de pesquisa, os 

quais foram analisados e a informação resultante sintetizada utilizando o método de 

constantes comparações de teoria fundamentada em dados (Grounded Theory).  

Os resultados da pesquisa contribuíram para a identificação de práticas 

utilizadas no FFE em diversas indústrias. Finalmente, o trabalho apresenta ainda 

algumas conclusões sobre os achados e propõe trabalhos futuros, particularmente 

com respeito a testes experimentais dos achados. 

Palavras-Chave: Fuzzy Front End, Desenvolvimento de Novos Produtos, 

Processo de Inovação, Melhores Práticas, Revisão Sistemática da Literatura. 



 

 

viii 

 

ABSTRACT 

In the last decades, the importance of innovation as a means of gaining 

competitive advantage has been increasingly evident, and this became the defining 

challenge of competitiveness in the global environment. However, constant 

innovation of products and processes to achieve competitiveness on a global level 

has been an extremely difficult task for companies. Although the use of a new 

product development process (NPDP) was formally established to be one of the 

success factors most often mentioned in literature, there are still high rates of failure 

in developing new products.  

Although there has been a lot of research activity on NPDP, one of its 

weaknesses has been the early stages of the process, collectively called the Fuzzy 

Front End (FFE). These stages range from the emergence of the idea or 

identification of an opportunity to the detailment of the concept of a new product or 

service. 

While best practices are well known in NPDP, similar research on best practices 

has been absent for the FFE. The objective of this study is to systematically analyze 

evidences of the literature on methods, techniques and tools used in the FFE and its 

effects on the innovation process. The method used for this research was a 

systematic review of the literature that analyzed 549 studies published in various 

sources. These studies were analyzed based on a protocol which defines the articles 

relevant to the research question, which were analyzed and the resulting information 

was synthesized by the constant comparison method of Grounded Theory.   

The results helped to identify practices used in the FFE in various industries. 

Finally, the work presents some conclusions about the findings and proposes future 

work, particularly with respect to experimental tests of the findings.  

Key-Words: Fuzzy Front End, New Product Development, Innovation Process, 

Best Practices, Systematic Literature Review. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 

Uma das forças econômicas que está moldando o mundo é a economia cada vez 

mais globalizada (THUROW, 1997). Essa força está fazendo com que as empresas 

busquem uma maior competitividade para poderem permanecer nesse novo 

ambiente. A crescente globalização e o acesso às tecnologias tornaram mais fáceis 

para uma empresa produzir um mesmo produto, com a mesma qualidade e por um 

preço menor, tornando muito mais difícil competir e gerar constantemente 

diferenciais que garantam competitividade (MYTELKA, 2000). As empresas 

precisarão acompanhar o ritmo desse processo de globalização da economia ou não 

conseguirão sobreviver.  

Dentro desse contexto, inovação tornou-se talvez a mais importante fonte de 

vantagem competitiva, particularmente em economias avançadas, tendo se tornado 

o desafio que define a competitividade no ambiente globalizado (PORTER e STERN, 

2002). Segundo Thieme et al. (2003), desenvolver e lançar produtos que sobrevivam 

ao mercado é de extrema importância para a criação dessa vantagem competitiva 

pelas empresas. No entanto, muitas empresas têm fracassado na tentativa de gerar 

novos produtos (CALANTONE e COOPER, 1981) e muitos novos produtos têm 

falhado em sobreviver ao mercado (URBAN e HAUSER, 1993). 

Inovação constante de produtos e processos para alcançar competitividade em 

nível global é uma tarefa extremamente difícil para as empresas, qualquer que seja 

o porte dela (CASAROTTO e PIRES, 2001). Em algumas empresas, novos produtos 

(menos de 5 anos) já são responsáveis pelas maiores partes das vendas (COOPER, 

2001 apud TROTT, 2005). Todavia, esta não é a realidade para a maioria das 

organizações. Estima-se1 que 75% dos programas de desenvolvimento de novos 

                                            
1  

Estas informações foram obtidas a partir do estudo de Cooper e Edgett (2003), que não 

apresenta nenhuma informação sobre o contexto no qual as informações são válidas. Os artigos 

originais de Griffin e Page (1996) e Cooper e Kleinschmidt (1995a) não foram obtidos. No entanto, 

considerando-se outros artigos dos mesmos autores, é possível que esta informação refira-se 

predominantemente a empresas de países da America do Norte e alguns da Europa. 
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produtos falhem comercialmente (GRIFFIN e PAGE, 1996 apud COOPER e 

EDGETT, 2003, p. 1), enquanto que 55% dos negócios confessam que seu esforço 

de desenvolvimento de produtos tem falhado em atingir os objetivos de venda e 

lucro (COOPER e KLEINSCHMIDT, 1995a apud COOPER e EDGETT, 2003, p. 1).  

Embora o uso de um processo de desenvolvimento de novos produtos 

formalmente estabelecido e conhecido pela organização seja um dos fatores de 

sucesso mais mencionados na literatura, a sistematização de um processo de 

inovação não é, de modo algum, uma atividade simples. O desenvolvimento e a 

introdução de novos produtos no mercado envolvem um risco considerável e 

consomem recursos e tempo da empresa. Esta realidade tem sido constatada pelas 

altas taxas de tentativas fracassadas de desenvolvimento de novos produtos 

(BACON e BUTLER, 1998; COOPER, 1999). 

1.2. ENFOQUE DO ESTUDO 

Embora haja muita pesquisa sobre processo de desenvolvimento de novos 

produtos, sabe-se que um ponto fraco dos processos tem sido as fases iniciais, 

coletivamente chamadas de Fuzzy Front End (FFE). Durante mais de 20 anos os 

estudiosos da área de desenvolvimento de novos produtos trataram o FFE de 

maneira genérica, normalmente chamando-o de ―pré-desenvolvimento‖ ou 

―atividades de frente (up-front)‖ (CRAWFORD, 1980 apud REID e DE BRENTANI, 

2004). Em muitos processos o FFE é representado por apenas algumas de suas 

fases, por exemplo, geração de ideias. No entanto, o FFE é muito mais complexo do 

que muitas das suas representações. 

O esforço concentrado em busca de um melhor entendimento do Fuzzy Front 

End é recente (REID e DE BRENTANI, 2004), de maneira que conceitos e 

definições apresentam-se bastante confusos e não uniformes na literatura de 

desenvolvimento de novos produtos. De fato, muitos estudos utilizam o termo 

processo de desenvolvimento de novos produtos ou apenas desenvolvimento de 

novos produtos quando querem se referir a todo o processo de inovação, desde a 

geração de idéia até o lançamento do produto, enquanto outros fazem uso do 

mesmo termo para referir-se apenas às etapas onde uma idéia já aceita é 



 

 

3 

desenvolvida. Estudos mais recentes (ex. KOEN et al., 2002) têm optado por referir-

se a todo o processo como um processo de inovação, dividindo-o em sub-processos 

como será visto a seguir. Embora os termos processo de inovação e processo de 

desenvolvimento de novos produtos sejam utilizados de forma equivalente na 

literatura de novos produtos, a fim de evitar a confusão entre os conceitos, esta 

dissertação optará por utilizar o termo processo de inovação em lugar de 

processo de desenvolvimento de novos produtos, exceto quando o autor de 

algum estudo primário resultante da revisão sistemática utilizar o segundo termo. 

Adicionalmente, quando o texto fizer referência às atividades de desenvolvimento 

propriamente ditas, será utilizado o termo estágios de desenvolvimento ou apenas 

Desenvolvimento. 

O processo de inovação divide-se em três partes: Fuzzy Front End, 

Desenvolvimento e Comercialização. A figura 1.1 ilustra a abordagem que será 

utilizada. 

 

O Fuzzy Front End (FFE) é o período compreendido entre o momento em que 

uma oportunidade é considerada pela primeira vez e quando uma ideia é julgada 

pronta para o desenvolvimento. Ele se estende desde a identificação de uma 

oportunidade ou a geração de uma ideia até o desenvolvimento do conceito de um 

novo produto ou serviço. Assim, quando um novo conceito é definido e amadurecido 

e o seu desenvolvimento é aprovado, dá-se início à fase de desenvolvimento do 

novo produto. Por fim, com o produto desenvolvido, dá-se início à fase de 

comercialização. Portanto, Fuzzy Front End, Desenvolvimento e Comercialização 

são sub-processos do processo de inovação. 

Figura 1.1 – Esquema de ilustração do processo de inovação 

 

Fonte: adaptada de Koen et al., 2002 
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Segundo Koen et al. (2002), o FFE é geralmente visto como uma das melhores 

oportunidades de melhoria no processo de inovação como um todo, sendo a 

importância dessas fases iniciais amplamente aceita por vários autores, bem como 

as dificuldades de gerenciá-la (KHURANA e ROSENTHAL, 1998; KIM e WILEMON, 

2002). 

 Nas fases de desenvolvimento vários estudos têm determinado o status atual 

de melhores práticas e sua relação com o desempenho (ex: GRIFFIN, 1997; 

GRIFFIN e PAGE, 1996), todavia, poucas dessas práticas focam o FFE. Dado o 

potencial do FFE em afetar todo o processo de inovação, é necessário que a 

atenção também seja voltada para estas fases iniciais. A identificação de práticas do 

FFE que podem contribuir com o processo de inovação é uma das formas de voltar 

a atenção às fases iniciais e pode contribuir com uma melhor compreensão do FFE 

e, possivelmente, uma melhor execução do mesmo. 

Em Koen et al. (2001) oito empresas iniciaram um trabalho no sentido de 

identificar, descrever e compartilhar as melhores práticas do FFE e perceberam as 

dificuldades em comparar as práticas nas diferentes empresas de diferentes setores. 

A comparação se mostrou complicada pela inexistência de uma linguagem comum 

no FFE e a ausência de uma definição consistente dos principais componentes do 

FFE. Como resultado, o grupo desenvolveu o New Concept Development (NCD) 

(KOEN et al., 2001) que consiste de três partes: cinco elementos do FFE, um motor 

que influencia os elementos e os fatores de influência externos. A partir deste 

modelo, uma nova tentativa de identificar as melhores práticas do FFE foi realizada 

(KOEN et al., 2002). O resultado é um estudo que apresenta métodos, ferramentas e 

técnicas considerados efetivos em cada fase do FFE de acordo com o modelo NCD. 

Embora o estudo reconhecidamente reúna importantes práticas do FFE, o mesmo 

apresenta algumas limitações: 

 O estudo não deixa claro como a pesquisa na literatura foi realizada, ou 

seja, não existe um protocolo definido para a pesquisa. Não são 

informados os estudos resultantes da busca, as fontes pesquisadas 

(jornais, conferências, bibliotecas digitais, etc.) e, tampouco, os critérios 

de qualidade utilizados para avaliação das evidências.  
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 A ausência de um protocolo dificulta a replicação e auditoria por outros 

pesquisadores, além de tornar a pesquisa susceptível à introdução de 

viés por parte dos pesquisadores; 

 Embora a pesquisa tenha comparado as práticas em diferentes setores, 

é possível que o estudo não seja abrangente e seus resultados não 

sejam generalizáveis para muitos contextos, pelas seguintes razões: 

o O estudo reportado em Koen et al. (2002) começou em 1998 e 

era formado por um time de oito empresas do Industrial Research 

Institute (Air Products, Akzo Nobel, BOC, DuPont, Exxon, Henkel, 

Mobil e Uniroyal Chemical) (KOEN et al., 2001). O Industrial 

Research Institute (IRI) é um instituto com mais de 260 empresas 

líderes, sendo predominantemente formado por empresas dos 

EUA que representam diversas indústrias (Ibid., p. 30). Portanto, 

se empresas membro do IRI foram consideradas, então é 

possível que a amostra seja de uma população formada em sua 

maioria por grandes empresas dos Estados Unidos. 

o O estudo obteve parte dos seus resultados a partir de um survey 

com mais de 180 unidades de negócios de 130 empresas 

incluindo GE, 3M, P&G e Intel. Estas são empresas de grande 

porte e com uma capacidade de inovação muito alta. 

Possivelmente, são também, em sua maioria, localizadas nos 

EUA. 

o Adicionalmente, as empresas associadas ao PDMA (Associação 

de Desenvolvimento e Gerenciamento de Produtos, do inglês 

Product Development and Management Association) são 

predominantemente localizadas nos EUA. Se a amostra para o 

estudo for proveniente de empresas associadas ao PDMA, existe 

a possibilidade de que os achados sejam menos aplicáveis a 

empresas fora dos EUA (GRIFFIN, 1997, p. 454). 
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o As informações disponíveis em Koen et al. (2001, 2002) e Koen 

(2010) indicam que a amostra se encaixe em algum dos 

contextos acima. Os resultados do estudo foram obtidos a partir 

de uma amostra formada predominantemente por empresas dos 

EUA e, provavelmente, de grande porte. O estudo, portanto, é 

provavelmente menos aplicável para outros contextos, como 

empresas fora dos EUA. Se outros contextos foram considerados 

na pesquisa, não foi possível obter tal informação. 

 Por fim, os pesquisadores não discutem a credibilidade dos seus 

achados nem as limitações e ameaças à validade dos mesmos, 

características estas consideradas importantes na avaliação da 

qualidade dos estudos. 

Para minimizar alguns destes problemas, estudos têm indicado que a revisão 

sistemática da literatura (KITCHENHAM, 2007) é uma melhor ferramenta para a 

realização de revisões da literatura mais abrangentes, rastreáveis e com menor risco 

de viés por parte do pesquisador. Por apresentar uma avaliação justa de um tópico 

de pesquisa, através de uma metodologia rigorosa, confiável e auditável, seus 

resultados possuem maior valor científico (TRAVASSOS e BIOLCHINI, 2007). Uma 

revisão sistemática da literatura de práticas do FFE com o objetivo de apoiar e 

direcionar futura pesquisa na área é ausente e, portanto, necessária. Além disso, a 

falta de pesquisa em melhores práticas do FFE faz desse estágio uma das mais 

promissoras maneiras de melhorar o processo de inovação (KOEN et al., 2002). 

Portanto, através de uma revisão sistemática da literatura esta pesquisa busca 

investigar o uso de práticas (métodos, ferramentas e técnicas) no FFE e seu efeito 

no processo de inovação. 

1.3. PROBLEMA DE PESQUISA 

A partir do cenário apresentado nas seções anteriores, este trabalho abordará o 

seguinte problema de pesquisa: 
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Quais as práticas (métodos, técnicas e ferramentas) utilizadas no FFE 

e quais os seus efeitos no processo de inovação? 

Este trabalho considera melhores práticas como sendo os métodos, 

ferramentas e técnicas cujos benefícios impactam positivamente em um projeto de 

inovação. Por impactarem positivamente, essas práticas estão associadas a um 

melhor desempenho e, por conseguinte, podem conduzir a uma maior incidência de 

projetos de sucesso. Apesar dessa possibilidade, o escopo desta pesquisa restringe-

se a identificar essas práticas e sua efetividade em termos dos efeitos advindos do 

seu uso, estando fora deste escopo determinar como, quantitativamente, cada 

prática influencia no desempenho do FFE ou do processo de inovação. O conceito 

de melhores práticas será abordado no Capítulo 2 . 

1.4. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é identificado a seguir: 

Analisar de forma sistemática evidências da literatura sobre métodos, 

técnicas e ferramentas utilizados no FFE e o seu impacto no processo 

de inovação. 

Para o alcance do objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

definidos: 

 Realizar uma revisão sistemática da literatura para a coleta de evidências 

(estudos) sobre métodos, técnicas e ferramentas utilizados no FFE; 

 Identificar evidências (estudos) que apontem os métodos, técnicas e 

ferramentas utilizados no FFE e os seus efeitos no processo de inovação; 

 Analisar e classificar as práticas e os efeitos, examinando-os em busca de 

padrões que os tornem agrupáveis em categorias mais abstratas; 

 Sintetizar os resultados evidenciados na revisão sistemática na forma de 

uma proposição de teoria sobre o efeito das práticas do FFE no processo 

de inovação. 
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1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Em função dos objetivos apresentados, esta dissertação está organizada da 

seguinte maneira. No Capítulo 2 é apresentado o referencial teórico utilizado como 

base para este trabalho de dissertação. No capítulo são apresentados os principais 

conceitos envolvendo inovação, processos de desenvolvimento de novos produtos, 

Fuzzy Front End, práticas do Fuzzy Front End. 

No Capítulo 3 é apresentado todo o quadro metodológico do trabalho. No 

capítulo são detalhados o método de abordagem utilizado na pesquisa, a natureza 

dos dados, os métodos de procedimento utilizados. Em seguida, o processo de 

Revisão Sistemática é descrito e as etapas seguidas pela pesquisa são detalhadas. 

Depois, dada a sua importância, o protocolo definido para a revisão sistemática é 

apresentado e, por fim, o procedimento utilizado para a análise dos resultados da 

revisão sistemática é descrito. 

No Capitulo 4 são apresentados os resultados da revisão sistemática 

propriamente dita e da análise desses resultados. Inicialmente são apresentados os 

resultados gerais da revisão sistemática, tais como: a quantidade de trabalhos 

retornados nas buscas, as principais fontes, os estudos incluídos no estudo, a 

avaliação da qualidade dos mesmos, a distribuição temporal e demográfica dos 

mesmos, entre outras informações. Em seguida, são apresentados os resultados 

específicos da questão de pesquisa, isto é, as práticas do Fuzzy Front End e os 

seus efeitos identificados pela revisão sistemática, juntamente com as evidências 

que suportam esses achados. 

Finalmente, o Capítulo 5 descreve as considerações finais deste trabalho, 

apresentando as limitações e ameaças à validade do estudo, algumas propostas 

para trabalhos futuros e as conclusões obtidas com o trabalho. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo trata do arcabouço teórico que constitui as bases conceituais para o 

desenvolvimento desta pesquisa. O capítulo tem como objetivo prover o 

conhecimento necessário ao desenvolvimento do trabalho e compreensão do 

mesmo. Para tanto, reúne os principais conceitos, modelos e teorias relacionados à 

inovação, processos de desenvolvimento de novos produtos, Fuzzy Front End e 

paradigma de pesquisa considerado neste trabalho. 

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

conceito de inovação adotado nesta dissertação. Na Seção 2.2 o conceito de 

processos de desenvolvimento de novos produtos é apresentado. Na Seção 2.3 é 

apresentado o Fuzzy Front End (FFE), que representa as fases iniciais de um 

processo de inovação. Na Seção 2.4 é apresentado o estado da arte sobre as 

melhores práticas do FFE. 

2.1. INOVAÇÃO 

Inovação é um termo um tanto genérico e tem diversas interpretações. Estudos 

apontam que o termo inovação foi definido pelo menos de 50 formas diferentes na 

literatura de desenvolvimento de novos produtos (GARCIA e CALANTONE, 2002). 

Uma das primeiras conceituações do termo inovação tem origem em Joseph 

Schumpeter, e tem sido utilizada como base para definições mais recentes, como a 

de Edquist et al. (2001). De acordo com Schumpeter (1982 apud Edquist et al., 

2001). 

Inovação de Produto – é a introdução de um novo bem... ou de uma 

nova qualidade de um bem.  

Inovação de Processo – é a introdução de um novo método de 

produção... (ou) uma nova maneira de comercializar uma 

mercadoria. 

Semelhantemente, Edquist et al. (2001, tradução nossa) distingue entre 

inovação de produtos e inovação de processos: 
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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 

frequentemente consumidos simultaneamente à sua produção e 

satisfazem necessidades não físicas para o usuário”. 

Inovações de Processo são novas formas de produzir bens e 

serviços; é um problema de como os produtos existentes são 

produzidos. Podem ser divididas 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, a definição de Edquist et al. (2001) considera que 

inovação de produtos se divide em bens ou serviços e a inovação de processos em 

tecnológica ou organizacional, como ilustrada na Figura 2.1. 

 

A definição de Edquist está alinhada com Manual de Oslo (OECD, 2005) que 

diz:  

Figura 2.2 – Tipos de inovação 

 

Fonte: Monteiro (2010), traduzida e adaptada de Edquist et al. (2001) 
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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) (Ibid, p. 54). 

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. 

Assim, considerando a taxonomia definida por Edquist et al. (2001), este 

trabalho está interessado em tratar das práticas nos FFE do processo de inovação 

de produtos, especificamente bens. Portanto, para este trabalho a definição de 

Edquist, assim como a do Manual de Oslo, caracteriza adequadamente o tipo de 

inovação que se deseja estudar. A partir de agora, esta dissertação utilizará 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 conceito 

de processos de desenvolvimento de novos produtos. 

2.2. PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS 

Segundo Harrington (1991), um processo é qualquer atividade ou grupo de 

atividades que recebe uma entrada, agrega valor à entrada e gera uma saída. Um 

processo de desenvolvimento de novos produtos (PDNP) pode ser definido como 

sendo uma sequência de atividades que uma empresa empreende com a finalidade 

de conceber, desenvolver e comercializar um novo produto (WILLE et al., 2004). Por 

ser único e seu desenvolvimento só acontecer uma única vez, o desenvolvimento de 

um novo produto pode ser caracterizado como um projeto de acordo com o PMBOK 

(2004). 
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Um dos fatores de sucesso mais mencionados na literatura é o uso de um 

PDNP formalmente estabelecido e conhecido pela organização (COOPER, 2001; 

GRIFFIN, 1993; GRIFFIN, 1997; SONG e MONTOYA-WEISS, 1998; TENNANT e 

ROBERTS, 2003; WILLE et al., 2004). No entanto, apesar desse conhecimento, 

muitas organizações não utilizam nenhum processo formal para o desenvolvimento 

dos seus produtos. Enquanto algumas organizações conseguem seguir um 

planejamento para desenvolver novos produtos, outras sequer conseguem 

descrever como esse planejamento é feito (GRIFFIN, 1997). 

Devido à importância de processos de desenvolvimento de novos produtos, 

diversos modelos têm sido propostos nas últimas décadas. Alguns trabalhos 

consideram o processo como um modelo linear. Contudo, pesquisas mais recentes 

têm sugerido que o processo de desenvolvimento de novos produtos deve ser 

entendido como um processo simultâneo e concorrente, possibilitando interações 

entre as várias áreas da organização. Estas discordâncias, associado à grande 

quantidade de pesquisas, têm feito com que as pesquisas sobre o desenvolvimento 

de novos produtos sejam variadas e fragmentadas (TROTT, 2005). Embora haja 

certa concordância na maioria das fases básicas de um processo de 

desenvolvimento de novos produtos, os modelos ainda divergem no número de 

etapas necessárias. Alguns consideram seis, sete, oito, nove, ou até onze etapas, 

sendo que alguns modelos agrupam atividades ou, mesmo que as reconheçam 

como necessárias, não as consideram como parte do processo, mantendo-as à 

parte do mesmo (WILLE, 2004). Alguns exemplos são Calantone e Benedetto 

(1988), Ulrich e Eppinger (2000), Cooper (2001) e Cooper e Kleinschmidt (1986). 

Estas divergências no número de fases ocorrem muitas vezes por discussões 

sobre como um processo deveria começar, ou seja, qual deveria ser a sua fase 

inicial. Enquanto alguns argumentam que o processo inicia como resultado da 

estratégia da companhia que, por sua vez, orienta o desenvolvimento do produto, 

outros advogam que uma ideia é o primeiro passo para iniciar o processo e que tal 

ideia nem deveria ser restringida por questões estratégicas. Segundo Kahn (2000), 

as duas abordagens são válidas. Normalmente a primeira é mais sistemática, 

mesmo assim, a segunda forma também pode ter seu grau de sistematização se a 
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ideia é proposta, investigada e trabalhada de forma disciplinada, normalmente 

seguindo algum processo. 

Entre os vários modelos propostos, um dos mais aceitos é o modelo Stage-

Gate (COOPER, 2001), que tem sido amplamente utilizado como modelo de 

referência para a instanciação de processos específicos de desenvolvimento de 

novos produtos. O Stage-Gate é formado por um conjunto de estágios de 

desenvolvimento (stages) que são interpolados por estágios de avaliação ou pontos 

de decisão (gates). A entrada de cada estágio é o resultado de um ponto de decisão. 

Estes pontos direcionam o processo servindo como controle de qualidade para 

definir se a ideia continuará sendo desenvolvida e passará para o próximo estágio, 

se precisa ser melhorada ou abandonada (go/kill). Cada estágio serve para coletar 

as informações necessárias para mover o projeto para o próximo ponto de decisão. 

A  a seguir ilustra o modelo Stage-Gate. 

 

Diversas pesquisas têm focado em melhorar o processo de desenvolvimento 

de novos produtos há mais de 30 anos. Todavia, pesquisas mais recentes têm 

revelado que estas melhorias têm falhado em alcançar os objetivos esperados. 

Existem muitos processos prontos e disponíveis para endereçar muitos dos 

problemas do desenvolvimento de novos produtos. Apesar disso, uma pesquisa de 

1997 revelou que aproximadamente 40% das empresas avaliadas2 ainda não usam 

nenhum processo formal (GRIFFIN, 1997; FLINT, 2002). 

                                            
2  

A amostra é formada por empresas dos Estados Unidos. 

Figura 2.3 – Modelo Stage-Gate 

 

Fonte: Monteiro (2010), traduzida e adaptada de Stage-Gate Inc. 
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Além disso, vários estudos têm focado na identificação de fatores críticos de 

sucesso (ex. MONTOYA-WEISS e CALANTONE, 1994; COOPER, 1999; COOPER 

e EDGETT, 2006; TOLEDO et al., 2008). Porém, muito desse conhecimento não tem 

se refletido na prática (COOPER, 1999). Dentre os fatores de sucesso estudados 

pode-se destacar a proficiência na execução do Fuzzy Front End (FFE), que 

compreende os dois estágios iniciais do modelo de processo Stage-Gate da Figura 

2.2. 

Apesar de toda esta importância, ainda são poucos os estudos que tem focado 

em contribuir com o melhor entendimento do FFE. Para uma melhor compreensão 

de suas fases e de sua importância, a Seção 2.3 apresenta o estado da arte do 

Fuzzy Front End, discutindo os esforços realizados nos últimos anos para melhorar 

esta parte do processo de desenvolvimento de novos produtos. 

2.3. FUZZY FRONT END 

O Fuzzy Front End (FFE) corresponde às fases iniciais do processo de 

inovação. Ele inicia quando uma oportunidade é pela primeira vez considerada digna 

de ser mais elaborada, explorada e avaliada para depois a empresa decidir sobre 

investir na ideia, alocando os recursos necessários para o seu desenvolvimento e 

lançamento futuro (KIM e WILEMON, 2002). Durante o FFE a empresa formula um 

conceito de produto e determina se deve investir recursos ou não para desenvolver 

a ideia (MOENAERT et al., 1995). Kim e Wilemon (2002) definem o FFE como 

sendo o período compreendido entre quando uma oportunidade é considerada pela 

primeira vez e quando uma idéia é julgada pronta para o desenvolvimento. 

Segundo Koen et al. (2002), o processo de inovação pode ser dividido em três 

áreas, como ilustrado na Figura 2.4: Fuzzy Front End (FFE), Desenvolvimento e 

Comercialização. O FFE corresponde às atividades iniciais que são executadas 

antes processo formal e bem estruturado de desenvolvimento de novos produtos. 

Estas atividades do FFE são frequentemente caóticas, imprevisíveis e não 

estruturadas. Em comparação, as atividades do processo de desenvolvimento são 

mais previsíveis e tipicamente estruturadas (KOEN et al., 2002). 
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O FFE é geralmente visto como o melhor lugar para se promover melhorias no 

processo de inovação, sendo a importância dessas fases iniciais amplamente aceita 

por vários autores (KOEN et al. 2002). No entanto, as fases iniciais têm sido 

consideradas na literatura científica e reconhecidas no mercado como as mais 

complexas e com maiores probabilidades de insucesso. O Gráfico 2.1 mostra que o 

FFE é caracterizado por apresentar um alto nível de incerteza, mas um custo 

mínimo para adaptações e correções. Diferentemente, à medida que a idéia evolui e 

caminha em direção ao desenvolvimento e comercialização, o nível de incerteza 

começa a diminuir enquanto os custos de mudança são crescentes. 

 

Gráfico 2.1 – Nível de incerteza e custo de adaptações no Fuzzy Front End 

 

Fonte: Adaptado de Bertels (2004) 

Figura 2.4 – Esquema de ilustração do processo de inovação 

      
Tradicional Stage-Gate 

 
Fonte: Adaptada de Koen et al., 2002 e Howe School of Technology Management 
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Segundo Reid e de Brentani (2004), o FFE é a parte mais fraca e problemática 

do processo de inovação e, ao mesmo tempo, a que apresenta maior potencial. 

Ainda segundo os autores, um melhor entendimento das atividades e decisões que 

compreendem as fases iniciais do processo, em última instância poderia levar a 

criação de vantagem competitiva. Adicionalmente, conforme Smith e Reinertsen 

(1991, apud REID e DE BRENTANI, 2004), de todas as ações que uma empresa 

pode fazer para melhorar seu processo de inovação, as ações feitas no FFE dão a 

mais alta economia de tempo com o mínimo de despesa (veja no Gráfico 2.3). Como 

colocado mais recentemente por Verworn et al. (2008), nesse estágio o esforço para 

otimizar é baixo, mas os efeitos sobre todo o processo são altos. Portanto, é nas 

fases iniciais do processo de desenvolvimento de novos produtos, o Fuzzy Front 

End, que residem as melhores oportunidades de melhoria do processo de inovação. 

O FFE apresenta características bastante distintas da etapa de 

desenvolvimento. A natureza do trabalho, o nível de financiamento, a previsibilidade 

da data de comercialização, as expectativas de receita, as atividades e as medidas 

de progresso do FFE são fundamentalmente diferentes das da etapa de 

desenvolvimento (KOEN et al., 2002). A  apresenta com mais detalhes essas 

diferenças. 

 

Tabela 2.1 – Diferenças entre o Fuzzy Front End e os estágios de desenvolvimento 

 Fuzzy Front End (FFE) Desenvolvimento 

Natureza do Trabalho Experimental, muitas vezes 

caótico. Momentos ―Eureca‖. 

Pode planejar o trabalho – mas 

não a invenção. 

Disciplinado e orientado por 

objetivos com um plano de 

projeto. 

Data de Comercialização  Imprevisível ou incerto. Alto grau de certeza. 

Financiamento Variável. Orçamentado. 

Expectativas de Receita Freqüentemente incerto, com uma 

grande quantidade de 

especulação. 

 

Previsível, com análise, 

documentação e certeza 

crescendo à medida que a data 

de release do produto se 

aproxima. 

Atividade Indivíduos e equipe realizando 

pesquisas para minimizar os 

riscos e otimizar o potencial. 

Equipe multifuncional de 

desenvolvimento de produto 

e/ou processo. 

Medidas de progresso Conceitos fortalecidos. Marcos alcançados. 

Fonte: Traduzido e adaptado de Koen et al., 2002 
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Por causa dessas diferenças, muitas das práticas que são utilizadas na porção 

de desenvolvimento do processo de inovação não se aplicam ao FFE (KOEN et al., 

2002). Por isso, fica claro que cada parte do processo de inovação necessita ser 

tratada de forma individual. O gerenciamento do FFE é, portanto, essencial para o 

desenvolvimento bem sucedido de novos produtos. Se mal gerenciado pode resultar 

em muitas consequências indesejadas. Por exemplo, se o projeto entra na fase de 

desenvolvimento sem preparação suficiente, existe um alto risco do projeto atrasar e 

ter problemas com o orçamento (KIM e WILEMON, 2002). 

Dada a importância do FFE, pesquisas mais recentes têm procurado 

compreendê-lo melhor (KOEN et al., 2002; VERWORN, 2009). Entre os modelos de 

Fuzzy Front End, dois modelos têm se destacado como referências, sendo 

frequentemente citados em trabalhos que tratam do FFE: o de Khurana e Rosenthal 

(1998) e o de Koen et al. (2002). Eles sugerem modelos para estruturar o FFE de 

modo a conseguir gerenciar o processo e obter disciplina, uma vez que, quanto mais 

gerenciado e disciplinado for o processo maior é a chance de sucesso (BACON e 

BUTLER, 1998). A seguir, cada um desses modelos será descrito. 

 

Modelo de Khurana e Rosenthal 

O modelo de Khurana e Rosenthal (1998), mostrado na , compreende as 

atividades de formulação e comunicação da estratégia do produto, identificação e 

avaliação da oportunidade, geração de ideias, definição do produto, planejamento do 

projeto e revisões dos executivos. O modelo adota a visão de que o Fuzzy Front End 

está completo quando a organização ou unidade de negócio concorda com o 

financiamento e lançamento de um projeto para desenvolvimento de um novo 

produto ou quando a organização ou unidade de negócio decide não fazê-lo (a 

decisão de continuar/parar mostrada na ). O modelo sugere que as atividades do 

FFE são inter-relacionadas e que um balanceamento entre disciplina e criatividade é 

a chave para desenvolver competência no FFE. A seguir, as fases do modelo são 

apresentadas conforme (KHURANA e ROSENTHAL, 1998). 
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A Pré-fase Zero contempla as primeiras atividades do FFE, sendo composta 

pelas atividades de geração de ideias, análise de mercado e avaliação tecnológica. 

Estas atividades dão suporte às fases subsequentes do processo. Nessa fase é 

realizado o alinhamento entre a estratégia do negócio e o desenvolvimento de novos 

produtos, simultaneamente considerando o portfólio da organização e a avaliação 

objetiva das oportunidades em questão. 

As Fases Zero e Um iniciam quando uma nova oportunidade é considerada 

digna de mais exploração. Quando isso ocorre um grupo central é formado. Este 

grupo será responsável por: a) identificar as necessidades dos clientes, os 

segmentos de mercado e situações competitivas; b) avaliar as capacidades da 

tecnologia atual e dos requisitos, assim como o alinhamento entre os negócios 

existentes e planos tecnológicos; c) identificar os requisitos principais do produto; d) 

testar o conceito; e) especificar os recursos necessários para completar o projeto; e, 

f) identificar os principais riscos e desafios. Para a Fase Um, o produto e o projeto 

precisam ser definidos, e os participantes-chave do projeto e as fontes de apoio 

funcional necessárias especificados. 

Figura 2.5 – Modelo estilizado do Fuzzy Front End segundo Khurana e Rosenthal 

 

Fonte: Monteiro (2010), traduzida de Khurana e Rosenthal (1998) 
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Modelo NCD 

O New Concept Development (NCD), modelo proposto por Koen et al. (2002), 

consiste de três partes principais como ilustra a : o motor (engine), que inclui 

liderança, cultura e estratégia de negócio da organização; as atividades do FFE, que 

incluem identificação de oportunidade3, análise de oportunidade, geração e 

enriquecimento de ideias4, seleção de ideias, e definição de conceitos5; e os fatores 

de influência, que consiste nas capacidades da organização, no mundo externo 

(canais de distribuição, política governamental, clientes, competidores e clima 

político e econômico) e no conhecimento científico que pode estar envolvido. 

As atividades do NCD são chamadas de elementos em oposição a processos, 

pois não possuem uma estrutura rígida para gerenciamento das atividades do FFE. 

Além disso, o modelo NCD apresenta uma forma circular para sugerir que as ideias 

podem fluir, circular e iterar entre todos os cinco elementos. O fluxo pode passar 

pelos elementos em qualquer ordem ou combinação e pode utilizar cada elemento 

mais de uma vez. A seguir, cada uma das atividades do modelo NCD são descritas. 

                                            
3  

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). 

4  
Ideia: 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). 

5
  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). 
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Identificação de oportunidade. Nesse elemento a organização identifica 

oportunidades que ela deseja perseguir. Oportunidades tecnológicas e de negócios 

são explicitamente consideradas nesta atividade e fazem com que recursos sejam 

alocados a novas áreas onde existe crescimento de mercado, efetividade de 

operação e eficiência. A essência deste elemento são as fontes e métodos utilizados 

para identificar oportunidades a serem perseguidas. Uma empresa pode, por 

exemplo, ter um processo formal de identificação de oportunidades alinhado com os 

fatores de influência. Alternativamente, podem existir atividades informais de 

identificação de oportunidades, incluindo sessões ad-hoc, discussões online, insights 

individuais, dentre outros. A fase de identificação de oportunidade é tipicamente 

dirigida pelos objetivos do negócio.  

Análise de oportunidade. Nessa atividade uma oportunidade é avaliada para 

confirmar se ela é digna de ser perseguida. Informações adicionais são necessárias 

para traduzir a identificação de oportunidades em reais oportunidades tecnológicas e 

de negócios, o que envolve fazer avaliação de tecnologia e de mercado mais cedo. 

É preciso envolver esforços em estudos de mercado e/ou experimentos científicos. 

Figura 2.6 – Modelo NCD para o FFE 

 

Fonte: Monteiro (2010), traduzido e adaptado de Koen et al. (2002) 
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Entretanto, esses esforços vão depender do valor da informação associado à 

redução de incertezas relacionadas à atratividade da oportunidade, ao tamanho do 

esforço de desenvolvimento necessário, dentre outras fontes de incerteza. Ainda 

assim, apesar dos esforços realizados, incertezas de tecnologia e de mercado de 

proporções significantes podem permanecer. 

Geração e enriquecimento de ideias. Este elemento refere-se ao nascimento, 

desenvolvimento e maturação de uma ideia concreta. É uma atividade evolucionária, 

onde ideias são construídas, destruídas, combinadas, reformuladas, modificadas e 

atualizadas. As ideias podem passar por muitas iterações e mudanças à medida que 

são examinadas, estudadas, discutidas e desenvolvidas junto com outros elementos 

do NCD. Geração e enriquecimento de ideias pode ser um processo formal que 

inclui sessões de brainstorming e bancos de ideias para estimular a geração de 

ideias por parte da organização para a oportunidade identificada. Alternativamente, 

pode também emergir fora dos limites de qualquer processo formal. Uma vez que a 

ideia é identificada, diferentes técnicas de criatividade podem ser aplicadas para 

melhorar e expandir a ideia.  

Seleção de ideias. O objetivo deste elemento é selecionar ideias que 

contribuam com o maior valor para o negócio. Entretanto, não existe um processo 

único que irá garantir uma boa seleção. Muitos processos de seleção de ideias 

podem envolver várias passagens por atividades como identificação de 

oportunidade, análise de oportunidade, geração e enriquecimento de ideias, 

frequentemente com novos insights dos fatores de influência e novas diretivas do 

motor. A seleção, por sua vez, pode ser tão simples como escolher dentre opções 

geradas pelo próprio indivíduo, ou tão complexas como um processo de vários 

estágios. Nessa fase, análises financeiras e estimativas de receitas futuras para 

ideias são muitas vezes meras suposições. Além disso, a seleção de ideias no FFE 

é esperada ser menos rigorosa do que no estágio de desenvolvimento para que 

muitas ideias possam crescer e avançar. 

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

Para avançar para o desenvolvimento, uma proposta convincente para investimento 

no negócio ou proposição de tecnologia deve ser feita. A proposta para investimento 
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consiste de informações qualitativas e quantitativas que os avaliadores utilizam para 

determinar se o conceito deve prosseguir. Se uma proposta não é convincente, o 

conceito pode retornar ao NCD ao invés de prosseguir para o desenvolvimento. 

Muitas organizações especificam guias que servem para os inovadores basearem 

suas propostas e os avaliadores tomarem decisões. Tipicamente, um plano de 

negócios e/ou uma proposta formal de projeto são os últimos artefatos antes do 

conceito seguir adiante no processo de inovação. 

Esses dois modelos ilustram bem as atividades presentes no FFE. O modelo 

de Khurana e Rosenthal (1998) foca no entendimento das atividades das Fases Zero 

e Um, mas considera que dever existir um alinhamento constante entre as atividades 

de geração de ideias, análise de mercado e avaliação tecnológica e a estratégia do 

negócio e o portifólio da organização (Pré-Fase Zero). Por sua vez, o modelo de 

Koen et al. (2002) não define um elemento específico para garantir o alinhamento à 

estratégia do negócio. Entretanto, a garantia deste alinhamento é uma 

responsabilidade do motor, que representa o apoio da gerência sênior e da alta 

administração, provendo estímulo aos cinco elementos do modelo. Como notado por 

Monteiro (2010), ambos os modelos não discutem muito como as atividades devem 

ser realizadas, nem propõem guias que facilitem a implementação desses modelos, 

tendo um enfoque mais voltado em apresentar o que um processo de FFE deve 

conter. 

Apesar destas limitações nos 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 (MONTEIRO, 2010). Sendo assim, eles serão 

utilizados para apoiar o procedimento de codificação utilizado pelo método de 

comparações constantes detalhado no Capítulo 3 . Por fim, servirá também para 

organizar as práticas em categorias mais abstratas derivadas a partir dos dois 

modelos. 

2.4. MELHORES PRÁTICAS DO FUZZY FRONT END 

Uma prática é uma tática ou método escolhido para executar uma determinada 

tarefa e/ou alcançar um objetivo em particular (DOOLEY, SUBRA e ANDERSON, 
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2001). Por exemplo, ―seleção dos componentes da equipe de projeto‖ é uma prática 

que ajuda a definir a capacidade da organização em dar rápida resposta (DOOLEY, 

SUBRA e ANDERSON, 2001). Quando a adoção de práticas conduz a uma maior 

incidência de projetos de sucesso e melhoria contínua do processo de 

desenvolvimento de novos produtos, elas são chamadas melhores práticas 

(MATUSIK e HILL, 1998 apud WILLE, 2004). Melhores práticas, portanto, são 

práticas que já foram implementadas e testadas e se mostraram consistentemente 

de sucesso (MATUSIK e HILL, 1998 apud WILLE, 2004). O uso de equipe de 

desenvolvimento multi-funcional (do inglês, cross-functional) pode ser considerado 

um exemplo de melhor prática (DOOLEY, SUBRA e ANDERSON, 2001, 2002). 

O PDMA Handbook (KAHN, 2005) define melhores práticas como métodos, 

ferramentas e técnicas associadas a um melhor desempenho. Embora nenhuma 

ferramenta ou técnica garanta sucesso no desenvolvimento de novos produtos, 

algumas delas estão associadas com maiores probabilidades de alcançar o sucesso. 

Melhores práticas são às vezes chamadas de práticas efetivas (KOEN et al., 2002; 

KAHN, 2005). 

As definições de melhores práticas de Matusik e Hill (1998 apud WILLE, 2004) 

e do PDMA Handbook (KAHN, 2005) são coerentes entre si e entendem que 

melhores práticas, apesar de não garantirem o sucesso final do projeto, têm sido 

implementadas por algumas empresas e estão associadas a maiores probabilidades 

de alcançar o sucesso. Neste trabalho estaremos considerando melhores práticas 

como sendo os métodos, ferramentas e técnicas cujos benefícios impactam 

positivamente em um projeto de inovação. Por impactarem positivamente, essas 

práticas estão associadas a um melhor desempenho e, por conseguinte, podem 

conduzir a uma maior incidência de projetos de sucesso. Apesar dessa 

possibilidade, esta pesquisa restringe-se a identificar as práticas e sua efetividade 

em termos dos efeitos advindos do seu uso, estando fora deste escopo determinar 

como, quantitativamente, cada prática influencia no desempenho do FFE ou do 

processo de inovação. O conceito de melhores práticas utilizado nesta pesquisa é 

consistente com as definições do PDMA (KAHN, 2005) e de Matusik e Hill (1998 

apud WILLE, 2004). 
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Várias pesquisas têm identificado um grande número de melhores práticas 

apenas nos estágios de desenvolvimento ou em todo o processo de inovação (ex. 

COOPER e KLEINSCHMIDT, 1987; GRIFFIN e PAGE, 1996; GRIFFIN, 1997; 

COOPER, 2001; BUNDUCHI, 2009). Enquanto melhores práticas são bem 

conhecidas na porção onde a estratégia é incorporada (KHURANA e ROSENTHAL, 

1998) e na porção do desenvolvimento (ex. COOPER e KLEINSCHMIDT, 1987; 

BROWN e EISENHARDT, 1995; GRIFFIN e PAGE, 1996), pesquisa similar em 

melhores práticas tem sido ausente no FFE (KOEN et al., 2002). E, como 

mencionado na subseção anterior, muitas das práticas que se aplicam à porção do 

desenvolvimento não se aplicam ao FFE devido às diferenças existentes entre essas 

duas partes do processo de inovação (veja ), o que requer que sejam tratadas 

individualmente. 

Portanto, esses resultados mostram que, ao contrário da pesquisa na porção 

do desenvolvimento, poucos trabalhos têm sido conduzidos no sentido de identificar, 

descrever e compartilhar as melhores práticas do FFE acumuladas ao longo dos 

anos. No entanto, existem trabalhos que apresentam resultados significativos sobre 

práticas utilizadas no FFE. Alguns desses trabalhos propostos pela literatura, 

inclusive o trabalho de Koen et al., (2002), são discutidos nas próximas subseções. 

 

Khurana e Rosenthal (1998) 

O estudo realizado por Khurana e Rosenthal (1998) está entre os mais 

relevantes e abrangentes estudos sobre práticas para o Fuzzy Front End (FFE). A 

partir de estudos de caso em profundidade sobre práticas do FFE em 18 unidades 

de negócios de 12 empresas dos Estados Unidos e do Japão, os autores oferecem 

uma visão de processo das atividades que compreendem o FFE e discutem os 

insights desses casos.  

Entre os insights obtidos, está a noção de que os maiores sucessos vêm de 

organizações que tem uma abordagem holística do front end. Os resultados 

provenientes da análise dos diversos estudos de caso contribuíram para uma 

definição robusta do conceito de front end holístico. Um front end holístico é 
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entendido como aquele que conecta efetivamente as ―partes‖ e o ―todo‖. Várias 

dimensões onde essa relação se manifesta foram identificadas no artigo (KHURANA 

e ROSENTHAL, 1998, tradução nossa): 

 Entre conceito de produto para os negócios e estratégia de produto; 

 Entre projetos individuais de desenvolvimento de produtos e o portifólio geral 

de desenvolvimento; 

 Entre diversas fontes de informação sobre questões técnicas, de mercado e 

organizacionais; 

 Entre times centrais de produtos e times de revisão formados por executivos; 

 Entre atividades específicas de projeto e atividades de base. 

Estes são exemplos de ligações que os autores perceberam que existia em um 

front end holístico. Estas dimensões, entretanto, são de certo modo abstratas, 

Portanto, os autores, a partir dos achados provenientes dos casos, ilustram várias 

abordagens que podem ser utilizadas no nível operacional para alcançar um front 

end holístico. Adicionalmente, o estudo apresenta, também, práticas que não 

contribuem com um front end holístico. Por serem mais importantes para este 

estudo, apenas as práticas que contribuem com esta visão holística do FFE são 

apresentadas a seguir (KHURANA e ROSENTHAL, 1998, tradução nossa):  

 Tratar a estratégia do produto como uma entrada explícita do FFE; 

 Traduzir a estratégia do produto e os objetivos de negócios em  

objetivos explícito de produto e de mercado; 

 Garantir o alinhamento dos planos de novos produtos, projetos de P&D, 

desenvolvimento de processos, e projeções de mercado, por incentivar a 

comunicação entre P&D, engenharia e marketing; 

 Considerar o portifólio de projetos de desenvolvimento de produto ao mesmo 

tempo em que toma decisões (ex. ligações explícitas entre múltiplos projetos 
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de desenvolvimento com tecnologias comuns, informações de mercado e 

alocação de recursos); 

 Considerar justificativas de negócios de maneira geral (por exemplo, 

considerar as questões relativas à distribuição do produto como parte da 

definição do produto); 

 Ter um responsável pelo processo (do inglês, process owner) para ajudar a 

impulsionar o front end e dar-lhe extensão e escopo; 

 Adequar as capacidades da equipe principal ao papel desempenhado pelo 

grupo de revisão da gerência sênior; 

 Utilizar uma orientação a processo ou uma cultura colaborativa para 

assegurar que os requisitos fundamentais para o desenvolvimento não sejam 

ignorados; 

 Definir explicitamente qual o produto proposto a fim de clarificar melhor o 

conceito e permitir que decisões seguras sejam tomadas mais cedo. 

Koen et al (2002) 

O estudo realizado por Koen et al. (2002) procurou compreender as 

ferramentas e técnicas efetivas usando o modelo NCD apresentado neste capítulo. 

As práticas identificadas pelo estudo foram resultado do estudo de melhores práticas 

que envolveu as organizações dos autores, buscas na literatura e revisões de 

técnicas utilizadas por empresas de consultoria. 

Para o desenvolvimento do trabalho, os autores desenvolveram um modelo 

para o FFE que deveria prover uma linguagem comum na área que facilitasse a 

identificação das melhores práticas. Este trabalho é detalhado em Koen et al. (2001). 

As práticas foram determinadas para cada área do modelo NCD: fatores de 

influência, motor (engine) e as cinco atividades do FFE. Assim, o estudo descreve 

cada parte do modelo e, juntamente, apresenta os métodos, ferramentas e técnicas 

que os autores acreditam serem efetivas. As atividades do NCD já foram definidas 
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na Seção 2.3. A seguir são sumarizadas as práticas identificadas para algumas 

partes do NCD no estudo de Koen et al. (2002). 

 Fatores de influência 

o Habilidade para executar a estratégia ou planejar de forma eficaz e 

rápida quando mudanças no ambiente ocorrerem; 

 Motor (liderança, cultura e estratégia de negócios) 

o Uma cultura que incentiva a inovação e a criatividade; 

o Envolvimento antecipado de um campeão do negócio (business-

executive champion); 

o Uma cultura colaborativa que encoraja a criação de conhecimento; 

o Líderes mantendo constância de propósito; 

o Estabelecimento de metas agressivas; 

 Identificação de oportunidade 

o Criar mais oportunidades por prever o futuro através de: roadmapping, 

análise de tendências tecnologias, análise de tendências do cliente, 

análise de inteligência competitiva, pesquisas de mercado, 

planejamento de cenários; 

 Análise de oportunidade 

o Os mesmos métodos, ferramentas e técnicas utilizadas para 

determinar as oportunidades futuras, sendo que o esforço dever ser 

expandido consideravelmente em mais detalhes; 

o Atribuição de uma equipe multifuncional específica e em tempo integral 

formada por três a cinco pessoas para grandes projetos; 

 Geração e enriquecimento de ideias 

o Métodos para identificar as necessidades desarticuladas dos clientes; 
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o Envolvimento antecipado do campeão do cliente (customer champion); 

o Descobrir o arquétipo de seu cliente; 

o Questões e necessidades do mercado e dos negócios sendo 

continuamente intercalados com os avanços da tecnologia; 

o Identificar novas soluções tecnológicas; 

o Uma cultura organizacional que incentiva os funcionários a passarem o 

tempo livre testando e validando as suas próprias ideias e de outros; 

o Uma variedade de incentivos para estimular ideias; 

Os autores afirmam que o modelo NCD ajudou-os a descrever melhor as 

práticas efetivas para cada parte ou elemento do NCD. Eles concluem que o 

modelo, com sua terminologia e linguagem comum, deve permitir aos líderes de 

tecnologias e negócios otimizarem melhor as atividades do FFE. Tal otimização, por 

sua vez, pode resultar no aumento significativo do número de conceitos que 

seguirão para a fase de desenvolvimento. 

Embora apresente as limitações identificadas na Seção 1.2, o estudo foi o 

primeiro e único trabalho encontrado no sentido de identificar e compartilhar as 

melhores práticas em todo o processo do FFE. Por esta razão, as práticas 

recomendadas no estudo de Koen et al. (2002) foram sumarizadas nesta seção. O 

estudo de Khurana e Rosenthal (1998), por sua vez, apresenta práticas específicas 

e focadas em contribuir com a criação de um front end holístico. 

Uma vez apresentados os principais trabalhos sobre práticas do FFE, convém 

observar que algumas práticas que serão identificadas nesta pesquisa não obterão 

tantas evidências que garantam sua importância como melhor prática. São práticas 

que, provavelmente, ainda não foram difundidas e testadas por outras organizações 

e não poderiam ainda ser classificadas como melhor prática no sentido exato da 

palavra. Como parte da própria metodologia de revisão sistemática, todas as 

práticas identificadas serão incluídas e, somente através da construção futura de 

mais evidências e da realização de testes experimentais é que será possível 

confirmar ou refutar se uma prática é, de fato, uma melhor prática. Por esta razão, 
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preferimos utilizar apenas o termo ―práticas‖ para as práticas identificadas nesta 

revisão sistemática, independente do número de evidências. 

Esta seção apresentou o conceito de melhores práticas segundo Matusik e Hill 

(1998 apud WILLE, 2004) e segundo o PDMA Handbook (KAHN, 2005). Os 

principais estudos sobre melhores práticas também foram discutidos nesta seção. 

Por fim, embora já apresentadas as definições de melhores práticas importantes 

para este trabalho, para garantir o entendimento do termo no contexto desta 

dissertação, reforçamos que esta pesquisa utilizará o conceito de melhores práticas 

como sendo métodos, ferramentas e técnicas cujos benefícios impactam 

positivamente em um processo de inovação. 
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3  METODOLOGIA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o método de abordagem utilizado nesta 

pesquisa, a natureza dos dados, os métodos de procedimento utilizados e as etapas 

da pesquisa. Este capítulo é de particular importância uma vez que, o arcabouço de 

referência metodológica, quando cuidadosamente selecionado, é o que confere rigor 

científico a um trabalho de pesquisa (MARCONI e LAKATOS, 2004). O capítulo é 

dividido nas seguintes seções: Seção 3.1, onde são detalhadas as escolhas quanto 

ao método de abordagem, a natureza dos dados e os métodos de procedimento 

utilizados na pesquisa; Seção 3.2, onde o método de revisão sistemática da 

literatura é apresentado; Seção 3.3, onde as etapas seguidas por esta pesquisa são 

detalhadas; e a Seção 3.4, onde o procedimento utilizado para a análise dos 

resultados da revisão sistemática é apresentado.   

3.1. A PESQUISA E A PRÁTICA BASEADAS EM EVIDÊNCIAS 

Em muitas áreas nas quais os avanços tecnológicos são rápidos e freqüentes, 

praticantes precisam tomar decisões sobre quais tecnologias utilizar em seus 

projetos de forma a aumentar a efetividade de seu trabalho. Muitas vezes esses 

profissionais estão cientes de problemas com as práticas atuais e querem resolvê-

los. No entanto, podem ter dificuldades na escolha de novas tecnologias, métodos e 

práticas uma vez que evidências objetivas que confirmem a adequação, os limites, 

as qualidades, os custos e os riscos associados àquela tecnologia ou são escassas 

ou estão espalhadas em centenas de fontes de informação online e off-line. Isto 

pode levar praticantes a tomar decisões frágeis sobre a adoção de uma determinada 

tecnologia. 

Este problema é evidente nas áreas de engenharia, como enfatizado por 

Kitchenham (2004) e Dybå (2005) para a engenharia de software.  Falhas na tomada 

de decisão sobre que tecnologia adotar podem levar profissionais e gerentes de 

software à escolha de tecnologias pouco efetivas em oposição a tecnologias com 

maior probabilidade de serem úteis. Outras áreas do conhecimento, como a 

medicina, também enfrentam situação semelhante com a proliferação de terapias e 
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tratamentos com efeitos distintos e, em algumas vezes, inconsistentes para certos 

problemas.  

Em contraste com a pesquisa e prática na engenharia de software, as 

práticas médicas têm mudado muito nas últimas décadas como resultado da adoção 

do paradigma baseado em evidências para pesquisa e prática. No final dos anos 80 

e início dos anos 90, estudos mostraram que a não realização de revisões 

sistemáticas de pesquisas na área médica poderia custar vidas. Como 

consequência, muitos pesquisadores da área passaram a adotar o paradigma 

baseado em evidência (SACKETT et al., 2000). Apesar de algumas críticas 

(FEINSTEIN e HOROWITZ, 1997), a medicina baseada em evidências (do inglês, 

evidence-based medicine - EBM) é geralmente considerada bem sucedida e tem 

levado outras disciplinas a adotarem uma prática similar, incluindo Psiquiatria, 

Enfermagem, Política Social e Educação (DYBÅ et al., 2005; KITCHENHAM et al., 

2004). De semelhante modo, o paradigma baseado em evidências foi proposto em 

2004 (KITCHENHAM, 2004) e passou a ser adotado na engenharia de software 

(DYBÅ et al., 2005; OATES e CAPPER, 2004). 

De acordo com Sackett (2000, apud Monteiro, 2010), a essência do paradigma 

baseado em evidências é coletar e analisar sistematicamente todos os dados 

disponíveis sobre determinado fenômeno para obter uma perspectiva mais completa 

e mais ampla do que a que seria possível através de um único estudo individual. 

Estudos individuais acontecem dentro de um contexto e envolvem um conjunto 

específico de participantes, o que pode introduzir viés nos resultados. Ao contrário, 

visões mais amplas podem permitir que conclusões mais confiáveis sejam 

produzidas, minimizando os fatores locais. 

O paradigma de pesquisa e prática baseado em evidências envolve cinco 

passos que permitem a coleta e avaliação de todas as evidências existentes sobre 

um dado problema de pesquisa ou de aplicação (DYBÅ et al., 2005; KITCHENHAM 

et al., 2004). Os passos são: 

1. Converte-se o problema ou necessidade de informação em uma pergunta; 
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2. Busca-se na literatura as melhores evidências disponíveis para responder à 

pergunta; 

3. Avalia-se criticamente as evidências com relação à sua validade, impacto 

(tamanho do efeito) e aplicabilidade (utilidade na prática de desenvolvimento 

de software); 

4. Integra-se a evidência avaliada com a experiência prática (expertise) e com 

os valores e particularidades dos clientes para tomar decisões sobre a 

prática; 

5. Avalia-se o desempenho na execução dos passos 1 a 4 e procuram-se meios 

de melhorá-los. 

Os métodos preferidos para implementar os passos 2 e 3 são revisão 

sistemática da literatura. Kitchenham (2007) adaptou guias utilizados em revisões 

sistemáticas na área da medicina para o uso em revisões sistemáticas na área de 

engenharia de software. Posteriormente, Kitchenham e Charters (2007) atualizaram 

os guias utilizando conceitos das ciências sociais. A literatura distingue alguns tipos 

de revisão sistemática, incluindo: 

 Revisões sistemáticas convencionais: agregam resultados sobre a eficácia de 

um tratamento, intervenção ou tecnologia e são relacionados a questões 

específicas de pesquisa como: A intervenção I (intervention) na população P 

(population) é mais eficaz em obter uma saída O (outcome) no contexto C 

(context) em comparação a um tratamento C (treatment) (estrutura PICOC). 

 Mapeamento Sistemático ou Estudo de Escopo (MS): objetiva identificar 

todas as questões relacionadas a um tópico específico, ou seja responder 

questões mais amplas relacionadas a tendências na pesquisa. Questões 

típicas desse tipo de revisão são: O que nós conhecemos sobre o tópico T? O 

trabalho apresentado nesta dissertação é um mapeamento sistemático. 

Nesta dissertação, o paradigma baseado em evidências será adotado como 

base metodológica da condução da pesquisa. Conseqüentemente, o principal 

método de procedimento adotado é o de revisão sistemática da literatura. 
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3.2. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa utiliza o método de abordagem indutivo (MARCONI e LAKATOS, 

2004) baseado em dados de natureza qualitativa. Como métodos de procedimento 

para as etapas mais concretas da investigação foram utilizados os métodos de 

revisão sistemática (KITCHENHAM, 2007) e o método de comparações 

constantes (SEAMAN, 1999). As razões para estas escolhas são dadas ao longo 

de todo este capítulo. 

Segundo Marconi e Lakatos (2004), indução é ―um processo mental por 

intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, 

infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas‖. 

Assim como no método dedutivo, o método indutivo fundamenta-se em premissas. 

Entretanto, diferentemente do método dedutivo, onde as premissas verdadeiras 

levam inevitavelmente à conclusão verdadeira, no método indutivo, premissas 

verdadeiras levam apenas a conclusões prováveis. ―Assim, quando as premissas 

são verdadeiras, o melhor que se pode dizer é que sua conclusão é, 

provavelmente, verdadeira‖ (MARCONI e LAKATOS, 2004, p. 53, grifo nosso).  

O método de abordagem indutivo consiste em três etapas descritas a seguir 

(MARCONI e LAKATOS, 2004): 

 Observação dos fenômenos – análise 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 das conclusões – propõe-se a generalização encontrada na 

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

Estas três etapas do método indutivo serão abordadas e estão inseridas no 

processo de pesquisa. Nesta pesquisa em particular, o fenômeno a ser examinado 

são as práticas utilizadas no Fuzzy Front End e os seus efeitos no processo de 

inovação. 
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Quanto à pesquisa qualitativa, pode-se destacar que neste tipo de pesquisa 

os dados são apresentados na forma de palavras e figuras, não na forma de 

números (GILGUN, 1992 apud SEAMAN, 1999, p. 557). A principal vantagem do uso 

de métodos de pesquisa qualitativa é que estes forçam o pesquisador a aprofundar 

a complexidade do problema e, como consequência, conduz à obtenção de 

resultados que são mais ricos e mais informativos. Além disso, uma revisão 

bibliográfica inicial conduzida de maneira ad-hoc revelou que a maioria dos estudos 

primários não apresentava dados quantitativos, inviabilizando o uso de um enfoque 

quantitativo. 

Adicionalmente, este tipo de pesquisa apresenta algumas desvantagens, 

dentre as quais o fato de que a análise na pesquisa qualitativa requer maior esforço 

do que na pesquisa quantitativa. Além disso, os resultados na pesquisa qualitativa 

são mais nebulosos do que os resultados na pesquisa quantitativa, especialmente 

em comunidades técnicas como é o caso da Engenharia de Software (SEAMAN, 

1999, p. 558).  

Na abordagem qualitativa, alguns métodos podem ser utilizados para a coleta 

de dados enquanto outros são mais apropriados para a análise e síntese dos dados 

coletados. Os métodos de análise de dados são normalmente utilizados para a 

geração de hipóteses que se ajustam aos dados e para a construção de um peso 

de evidências para suportar as hipóteses geradas, não para prová-las. De acordo 

com Seaman (1999), hipóteses não podem ser provadas, podem apenas ser 

suportadas ou refutadas, independente do tipo da evidência (quantitativa, qualitativa, 

ou ambas). 

Para a construção de uma força de evidências, é recomendado que as 

evidências sejam tão diversas quanto possível (SEAMAN, 1999). Neste sentido, 

convém destacar que a revisão sistemática é um método que permite que diversas 

evidências dos mais diversos contextos sejam coletadas e, por fim, analisadas para 

suportar um conjunto de hipóteses. 

Por fim, dados qualitativos são capazes de ir além das estatísticas e podem 

ser utilizados para explicar as razões por trás das hipóteses e dos relacionamentos 
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entre as variáveis (SEAMAN, 1999, p. 571). As características da pesquisa 

qualitativa aqui expostas são bastante apropriadas para atingir o objetivo da 

pesquisa em coletar e analisar evidências sobre práticas do FFE e seus efeitos no 

processo de inovação, por isso influenciaram na escolha deste paradigma. 

Portanto, como já dito sobre os métodos de procedimento a serem utilizados, 

teremos o método de revisão sistemática para a coleta de dados e o método de 

comparações constantes para a análise e síntese das evidências coletadas a partir 

da revisão sistemática. Ainda, para que as evidências fossem tão diversas quanto 

possível, procurou-se não impor limitações quanto às áreas de conhecimento onde 

práticas seriam pesquisadas. O quadro metodológico desta pesquisa encontra-se 

resumido no quadro a seguir. 

 

Uma vez apresentado o quadro metodológico desta pesquisa e as razões da 

sua escolha, as seções seguintes descrevem o método de revisão sistemática, as 

etapas da pesquisa e os procedimentos de análise dos resultados. 

3.3. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

Revisão Sistemática da Literatura é um tipo de estudo secundário utilizado como 

meio para identificar, avaliar e interpretar toda pesquisa disponível e relevante sobre 

determinada questão de pesquisa, tópico de pesquisa, ou fenômeno de interesse 

(KITCHENHAM, 2007). São utilizadas para realizar revisões abrangentes da 

literatura de maneira não tendenciosa e repetível. Seu objetivo é apresentar uma 

avaliação justa de um tópico de pesquisa, através de uma metodologia rigorosa, 

Quadro 3.1 – Quadro Metodológico 

Quadro Metodológico 

Método de Abordagem  Indutivo 

Natureza dos Dados Qualitativo 

Métodos de Procedimento 
Revisão Sistemática da Literatura, 

Comparações Constantes 

Quanto aos Objetivos Descritiva e Relacional 
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confiável e auditável. Assim, os resultados obtidos pela revisão possuirão valor 

científico (TRAVASSOS e BIOLCHINI, 2007). 

Uma revisão sistemática possui várias vantagens em relação às revisões 

tradicionais. Uma das vantagens reside no fato da revisão sistemática apresentar 

uma metodologia bem definida. Com isso, torna-se menos provável que os 

resultados sejam tendenciosos, embora não proteja contra possíveis resultados 

tendenciosos contidos nos estudos primários. Além disso, uma revisão sistemática 

pode fornecer informações sobre os efeitos de algum fenômeno a partir de 

diferentes contextos e métodos empíricos, provendo evidências de que o fenômeno 

é robusto e transferível quando os estudos forem consistentes entre si, ou 

permitindo o estudo e análise das fontes de variação quando os estudos derem 

resultados inconsistentes. No caso de estudos quantitativos, ainda possibilitam 

combinar os dados através de meta-análise (KITCHENHAM, 2007). 

De maneira geral, as vantagens desse tipo de revisão com relação à tradicional 

é que ela produz estudos não tendenciosos, mais abrangentes, de maior qualidade e 

com maior rigor científico. Por outro lado, a principal desvantagem da revisão 

sistemática está no fato dela exigir consideravelmente maior esforço do que revisões 

mais tradicionais (KITCHENHAM, 2007). 

Uma revisão sistemática envolve várias atividades discretas. Guias de revisão 

sistemática apresentam pequenas diferenças quanto ao número e ordem das 

atividades (veja Anexo 1 em Kitchenham (2007)). Entretanto, conforme Kitchenham 

(2007), guias médicos e livros sociológicos tem amplamente concordado sobre as 

principais etapas do processo. Cada uma das etapas está associada a uma de três 

principais fases: Planejamento da Revisão, Condução da Revisão e Relato da 

Revisão. 

As etapas associados com Planejamento da Revisão são: identificação da 

necessidade de uma revisão, reunião do grupo de revisão, especificação das 

questões de pesquisa, desenvolvimento do protocolo de revisão e avaliação do 

protocolo. 
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Na fase de Condução da Revisão as etapas são: identificação da estratégia 

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

extração e monitoramento dos dados e análise e consolidação dos dados. 

Por fim, as etapas associadas com Relato da Revisão são: especificação dos 

mecanismos de disseminação dos resultados, formatação do relatório principal e 

avaliação do relatório. 

Apesar da aparente linearidade das etapas acima, é importante destacar que 

muitas das etapas envolvem alguma iteração, havendo certa sobreposição de 

etapas. Por exemplo, algumas atividades já definidas no protocolo podem ser 

iniciadas antes mesmo do término do desenvolvimento do mesmo e refinadas 

posteriormente. 

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. 

A partir das razões expostas acima, a principal justificativa para o uso de uma 

revisão sistemática é que esse tipo de revisão provê evidências sobre os efeitos de 

um determinado fenômeno a partir de uma gama de contextos e métodos empíricos 

utilizados (KITCHENHAM, 2007). Assim, se os estudos dão resultados consistentes 

e não contraditórios, a revisão sistemática provê evidências de que o fenômeno 

estudado e os resultados encontrados são robustos e podem ser transferidos para 

outros contextos ou até mesmo, generalizados. Entretanto, se os resultados dos 

estudos são inconsistentes entre si, as fontes de variação podem ser estudadas 

para uma melhor compreensão do fenômeno (KITCHENHAM, 2007). 

Revisões sistemáticas são guiadas por um protocolo que especifica a questão 

de pesquisa que será endereçada e os métodos que serão utilizados para executar 
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a revisão. O protocolo é o artefato chave da pesquisa, definindo todo o processo de 

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

viés por parte do pesquisador e para tornar o processo passível de replicação 

externa (por outros pesquisadores). Além disso, é recomendado que o mesmo 

passe por um processo de avaliação independente (KITCHENHAM, 2007). O 

protocolo de revisão sistemática desta pesquisa é apresentado resumidamente na 

seção 3.4.1 e de maneira completa no apêndice A. 

3.4. ETAPAS DA PESQUISA 

A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho pode ser organizada em 5 

etapas. Nesta seção apresentaremos as etapas e atividades consideradas para a 

realização desta pesquisa. 

ETAPA 1 - DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Nesta etapa foram definidos o problema e a questão de pesquisa, os objetivos e a 

abordagem metodológica que seria adotada pela mesma. O planejamento inicial da 

pesquisa foi documentado como parte da proposta desta dissertação. Inerentemente 

ao próprio processo de planejamento, os planos de pesquisa, bem como a própria 

pesquisa e várias decisões foram atualizadas, adaptadas e, até mesmo, modificadas 

ao longo do desenvolvimento da pesquisa. 

A questão de pesquisa e seus objetivos foram apresentados no Capítulo 1 

desta, nas Seções 1.3 e 1.4, respectivamente. A abordagem metodológica por sua 

vez é apresentada em maiores detalhes nas Seções 3.2 e 3.3 deste capítulo. 

ETAPA 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA INICIAL 

A revisão bibliográfica constituiu-se em um estudo inicial de caráter exploratório com 

o objetivo de conhecer teorias, modelos e trabalhos de relevância relacionados ao 

tema de estudo. O objetivo deste estudo inicial esteve voltado para a identificação 

de problemas e a verificação de sua relevância, a definição de questões de 

investigação e o levantamento do referencial teórico. Assim, através da revisão 

bibliográfica foi possível a identificação de lacunas que poderiam ser alvo desta 
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pesquisa e a fundamentação teórica da mesma. Esta revisão foi realizada de 

maneira ad-hoc. 

ETAPA 3 - REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

Esta etapa consistiu no planejamento e execução da revisão sistemática da 

literatura. Nesta etapa, o protocolo foi definido (planejamento da revisão) e as 

atividades de condução da revisão foram executadas. Estas atividades foram desde 

a identificação da pesquisa até a extração e síntese parcial6 dos dados da revisão. O 

objetivo principal desta etapa foi a coleta de evidências relacionadas às práticas em 

uso no FFE e os seus efeitos. Os detalhes sobre o planejamento e condução da 

revisão sistemática estão detalhados no protocolo da revisão resumidamente 

apresentado neste capítulo na Seção 3.4.1 e de maneira completa no Apêndice A. 

ETAPA 4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Nesta etapa foi realizada uma análise mais detalhada dos resultados obtidos pela 

revisão sistemática. Para a análise dos dados foi utilizado o método de comparações 

constantes (SEAMAN, 1999). O método de Comparações Constantes é formado 

pelos seguintes passos: codificação, que corresponde à identificação e rotulação 

dos conceitos chaves em cada passagem de interesse do estudo; agrupamento, 

onde passagens de textos são agrupadas em padrões de acordo com os códigos já 

identificados; escrita de memorandos, onde proposições (uma hipótese preliminar a 

ser considerada) ou observações são sintetizadas a partir dos dados codificados e; 

geração de hipóteses, onde proposições mais consistentes dão lugar a hipóteses 

baseadas nos dados. A etapa de codificação é divida em três partes que são: 

codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva. Estas atividades são 

definidas a seguir: 

                                            
6  

Existem dois momentos onde os dados são sintetizados. No primeiro momento, a síntese 

contempla os dados extraídos que são comparados e resumidos em tabelas (ex. tabela de 

distribuição geográfica). No segundo momento, a síntese segue a análise, contemplando os dados já 

analisados na Etapa 4. 
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 Codificação aberta - é um processo analítico por meio do qual os conceitos 

são identificados e suas propriedades são descobertas nos dados. Nesta 

fase, os dados são separados em partes distintas e examinados e 

comparados em busca de similaridades e diferenças. Eventos, 

acontecimentos, objetos e ações/interações considerados conceitualmente 

similares em natureza ou relacionados em significado são agrupados sob 

conceitos mais abstratos, chamados categorias. Categorias são conceitos, 

derivados dos dados, que representam os fenômenos. 

 Codificação axial - é o processo de relacionar categorias às suas 

subcategorias ao longo das linhas de suas propriedades e dimensões. O 

objetivo é começar o processo de reagrupamento dos dados que foram 

divididos durante a codificação aberta. É chamado de ―axial‖ porque ocorre 

em torno do eixo de uma categoria, associando categorias ao nível de 

propriedades e dimensões. 

 Codificação seletiva - é o processo de integração e de refinamento da teoria. 

Na integração as categorias são organizadas em torno de um conceito 

central, a categoria central (core category). Em algum momento uma 

categoria, ocasionalmente mais de uma, irá emergir sendo mencionada com 

muita frequência e estará conectada a muitas outras categorias que já 

emergiram. Se isso ocorrer, tem-se uma categoria central. Quando ela é 

identificada, quaisquer sentenças não relacionadas a ela podem ser deixadas 

de lado pelo processo de codificação. O foco passa a ser a categoria central e 

toda a codificação e identificação de categorias conectadas e propriedades. 

Seguindo-se o método de comparações e suas atividades, categorias e 

subcategorias que refletiam as práticas em estudo e os seus efeitos foram 

identificadas, relacionadas e reagrupadas em torno de práticas centrais. Por fim, a 

partir das observações e comparações, as proposições seriam definidas. Por sua 

importância na criação das evidências, as etapas do procedimento utilizado para 

análise são detalhadas na Seção 3.5 deste capítulo. 
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ETAPA 5 - PROPOSIÇÃO DA TEORIA E CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

Esta última etapa contempla as atividades finais da pesquisa, incluindo a proposição 

da teoria. Nesta etapa, as principais contribuições da pesquisa foram exploradas, 

bem como as limitações e ameaças à validade da mesma. As conclusões finais do 

estudo foram discutidas a partir dos resultados até então obtidos. O relatório final foi 

elaborado, na forma desta dissertação de mestrado. 

A  ilustra o encadeamento entre as etapas da pesquisa.  

 

A Seção 3.4.1 a seguir contempla os principais pontos do protocolo da revisão 

sistemática. A etapa de Revisão Sistemática da Literatura e o procedimento da 

etapa de Síntese e Análise dos Resultados da Revisão Sistemática, Etapas 3 e 4, 

respectivamente, são apresentadas mais detalhadamente nas próximas seções. 

3.4.1. 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. 

Questão de Pesquisa 

Figura 3.7 – Etapas da Pesquisa 

Delineamento da 

Pesquisa

Revisão Bibliográfica 

Inicial

Revisão Sistemática 

da Literatura

Análise e síntese 

dos dados da 

revisão sistemática

Proposição da 

Teoria e 

Consolidação dos 

Resultados  

 



 

 

42 

A questão de pesquisa que guiará a construção deste protocolo é: 

Quais as práticas (métodos, técnicas e ferramentas) utilizadas 

no Fuzzy Front End que aumentam as chances de sucesso ou 

diminuem as chances de fracasso do processo de criação de 

produtos inovadores? 

Utilizando a estrutura PICOC (Population, Intervention, Context, Outcomes, e 

Comparison) proposta por Kitchenham (2007), a questão de pesquisa pode ser 

detalhada da seguinte forma: 

População (Population): o Fuzzy Front End. 

Intervenção (Intervention): uso de práticas (métodos, técnicas e ferramentas). 

Resultado (Outcomes): aumento das chances de sucesso ou diminuição das 

chances de fracasso do processo de inovação. 

Os elementos Contexto e Comparação da estrutura PICOC não foram 

utilizados, uma vez que o objetivo do trabalho não impõe restrições quanto ao 

contexto e não inclui comparação entre as práticas. 

Estratégia de Busca 

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

pelos seguintes passos: 

a) Derivou-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; 
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c) Construiu-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; 

d) Verificou-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: 

(practice* OR technique* OR method* OR tool*) AND (success* OR 
failure* OR positive* OR negative* OR performance) 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") 

Fontes de Busca 

As buscas primárias foram realizadas nos seguintes engenhos de busca: 

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

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

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

Wiley InterScience (http://www.interscience.wiley.com/) 

El Compendex (http://www.engineeringvillage2.org) 

Processo de Seleção 

O Quadro 3.2 apresenta de forma mais sucinta as etapas do processo de seleção 

dos estudos primários. 
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Seleção de Estudos 

Para este trabalho foram considerados os seguintes tipos de estudos relacionados 

ao tópico de pesquisa: 

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 evitar a 

inclusão de algum tipo de viés na pesquisa. A seguir, estão descritos os critérios de 

inclusão de trabalhos no estudo: 

Quadro 3.2 – Etapas do Processo de Seleção dos Estudos Primários 

Etapas do Processo de Seleção dos Estudos Primários 

Etapa 1 
O pesquisador executa o processo de busca em cada uma das fontes 

selecionadas. 

Etapa 2 

Os estudos encontrados pelo processo de busca são avaliados mediante a leitura 

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

que são claramente irrelevantes para a questão de pesquisa. 

Etapa 3 

Os estudos listados como artigos potencialmente relevantes são avaliados pelo 

pesquisador 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 inclusão ou exclusão de artigos será documentada. 

Etapa 4 

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 armazenados na ferramenta JabRef e sua qualidade será avaliada de 

acordo com os critérios de qualidade presentes no formulário C. Caso um artigo 

lido por completo não passe nos critérios de inclusão, poderá ser removido e essa 

exclusão também deverá ser documentada. 
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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 métodos, técnicas, ferramentas, processos e 

outras práticas utilizadas no FFE e que exercem algum tipo de influência no 

processo de inovação, descritos de forma clara e compreensível. Se o 

trabalho apenas cita a prática ou apenas faz referência a outro trabalho com 

uma abordagem mais completa da prática, ele não será incluído. 

d) Trabalhos que apresentem texto, conteúdo e resultados completos e 

concluídos; 

e) Trabalhos que sejam escritos em inglês; 

f) Estudos não duplicados. 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 dos Estudos 

Em adição aos critérios gerais de inclusão e exclusão, é considerado importante 

avaliar a qualidade dos estudos primários (KITCHENHAM, 2007). Uma avaliação da 

qualidade desses estudos serve para determinar a força das evidências e para 

atribuir notas às recomendações geradas pelos estudos (KHAN et al., 2001). Apesar 

de não existir uma definição universal do que seja qualidade de estudo, a maioria 

dos checklists inclui 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). 
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O Guia CRD (CRD Guideline) (KHAN et al., 2001) sugere o uso de algum tipo 

de avaliação do estudo a fim de garantir um limite mínimo de qualidade. Enquanto a 

avaliação da qualidade foca principalmente em avaliar a validade interna dos 

estudos, as medidas população, intervenção e resultados ajudam a medir a validade 

externa. 

Para a definição dos critérios de avaliação da qualidade dos estudos desta 

revisão, várias revisões sistemáticas da literatura, protocolos e guias com princípios 

para a condução de revisões sistemáticas foram consultados (KITCHENHAM, 2007). 

Desta consulta, os critérios definidos por Dybå e Dingsøyr (2008) foram 

considerados interessantes para o propósito desta revisão. Dybå e Dingsøyr (2008) 

definiram seus critérios baseados nos critérios de avaliação de pesquisa qualitativa 

do CASP e em Kitchenham (2007). De modo semelhante, os critérios finais desta 

revisão foram definidos com base em Dybå e Dingsøyr (2008), CASP (Critical 

Appraisal Skills Programme)7 e Kitchenham (2007). Por ser uma pesquisa de 

natureza qualitativa, os critérios considerados foram aqueles definidos para a 

avaliação de pesquisa qualitativa.  

Os critérios finais de avaliação da qualidade são apresentados no formulário C 

do Apêndice A. Ao todo, cada trabalho incluído no estudo foi avaliado em doze 

critérios, sendo seis deles gerais, três 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 deverá ser respondido 

segundo a escala Likert-5, apresentada a seguir. A cada item da escala está 

associado um número inteiro, como indicado entre parênteses, que será 

considerado o valor do critério em avaliação. A pontuação total do trabalho será 

dada pela soma algébrica dos valores individuais de cada um dos 12 critérios 

avaliados, sendo a nota máxima possível para um trabalho dada pelo número de 

critérios (12) multiplicado pela nota máxima para cada critério (5). Portanto, a nota 

máxima permitida a um dado estudo é 60. 

                                            
7
  http://www.phru.nhs.uk/Pages/PHD/CASP.htm 
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Discordo completamente (1) 

Discordo parcialmente (2) 

Nem concordo nem discordo (3) 

Concordo parcialmente (4) 

Concordo completamente (5) 

A partir das notas recebidas, os estudos incluídos serão classificados em cinco 

níveis de qualidade (Excelente, Muito Boa, Boa, Média e Baixa), utilizando-se a 

mesma escala de classificação do trabalho de Beecham et al. (2007). A atribuição é 

feita da seguinte forma: atribui-se à nota máxima permitida a cada estudo (60) o 

valor de 100% e distribuem-se as notas neste intervalo (0 - 60) conforme a 

porcentagem definida nas faixas de notas da . A partir de então, verifica-se em que 

faixa de notas a nota de cada estudo está inserida e, considerando-se esta faixa de 

notas, atribui-se a classificação devida ao estudo. Por exemplo, 86% equivale a 51,6 

numa escala de 0 a 60.  Portanto, os estudos incluídos na faixa de notas maiores 

que 86% são os estudos que obtiveram nota igual ou superior a 52 e serão 

classificados como Excelentes. 

 

Por fim, os trabalhos incluídos no estudo foram classificados de acordo com os 

seguintes tipos: Empíricos; Teóricos e Design; e Secundários. 

Tabela 3.2 – Qualidade dos estudos incluídos 

Faixa de Notas Avaliação 

>86% Excelente 

66%-85% Muito Boa 

46%-65% Boa 

26%-45% Média 

<26% Baixa 

Fonte: Elaboração própria, baseado em Beecham et al. (2007) 
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Os estudos empíricos 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 ou tradicionais da literatura Easterbrook (2007). 

Extração de dados 

Para apoiar a extração de dados, a caracterização dos trabalhos e facilitar a 

exportação dos dados em diversos formatos, foi utilizada a ferramenta JabRef 

(http://jabref.sourceforge.net/), um gerenciador de referências que permite a 

customização dos dados a partir da inserção de novos campos, como tipo de estudo 

e indústria, além dos campos tradicionais, como título e autor. 

Além da ferramenta, o formulário C foi utilizado para a extração de 

informações gerais e a realização da avaliação da qualidade. O formulário C está 

disponível na seção A9 do apêndice A. Os dados extraídos serão utilizados na etapa 

seguinte de síntese dos dados. 

Síntese de Dados 

A síntese de dados diz respeito a comparar e resumir os resultados dos estudos 

primários incluídos. Esta seção especifica e detalha os métodos utilizados para a 

esta etapa da pesquisa. A síntese de dados será descritiva, também conhecida 

como síntese narrativa. A síntese narrativa é definida como sendo uma abordagem 

para síntese de evidências que se baseia essencialmente no uso de palavras e 

textos para resumir e explicar os achados de vários estudos (POPAY et. al., 2006). 

Os dados são sintetizados para serem posteriormente analisados.  

3.5. PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados da revisão sistemática serão analisados seguindo a seqüência de 

passos para construção de teorias conforme sugerido por Sjøberg et al. (2008). 

Sjøberg et al. (2008) propõe cinco passos para criação de teorias. Quatro desses 

passos serão utilizados para análise dos resultados da revisão e servirão para 

construção de uma teoria sobre os efeitos das práticas do Fuzzy Front End no 



 

 

49 

processo de inovação. O quinto e último passo, teste da teoria, não faz parte do 

escopo desta dissertação. A aplicação dos quatro passos é detalhada nesta 

subseção: 

Passo 1.  Definição dos construtos da teoria 

Os construtos são os elementos base para a teoria, os quais são relacionados 

entre si provendo proposições que, mais tarde, serão integradas na criação de uma 

teoria. Para a obtenção dos construtos será utilizado o método de Comparações 

Constantes sobre os dados da revisão extraídos e sintetizados. Este método é 

parte de um grupo de métodos com foco na geração de teoria, geralmente 

chamados de métodos de teoria fundamentada em dados (Grounded Theory), pois 

as teorias, declarações ou proposições são baseadas nos dados.  Estes métodos, 

segundo Seaman (1999, p. 566), ―são geralmente utilizados para extrair de um 

conjunto de notas de campo uma declaração ou proposição que é suportada de 

várias maneiras pelos dados‖. Uma proposição é primeiramente construída a partir 

de observações iniciais nos dados. À medida que mais observações são feitas, a 

proposição é refinada e modificada para incorporar os achados mais recentes. Ao 

final, o resultado é uma declaração ou proposição que descreve de maneira clara e 

rica o fenômeno estudado.  

Os construtos devem emergir dos dados brutos e fornecer evidências para a 

criação da teoria. Os construtos são derivados a partir das categorias de onde serão 

também derivados os primeiros relacionamentos. A abordagem considerada nesta 

dissertação é a de que os construtos desta pesquisa não são bem definidos ou 

conhecidos e necessitam emergir das pesquisas existentes (fontes dos dados). Por 

isso, o processo de codificação e geração de teoria fundamentada em dados foi 

verificado bastante apropriado no contexto da pesquisa. 

O método de Comparações Constantes é formado pelos seguintes passos: 

codificação, que corresponde à identificação e rotulação dos conceitos chaves em 

cada passagem de interesse do estudo; agrupamento, onde passagens de textos 

são agrupadas em padrões de acordo com os códigos já identificados; escrita de 

memorandos, onde proposições (uma hipótese preliminar a ser considerada) ou 
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observações são sintetizadas a partir dos dados codificados e; geração de 

hipóteses, onde proposições mais consistentes dão lugar a hipóteses baseadas nos 

dados. A etapa de codificação é divida em três partes que são: codificação aberta, 

codificação axial e codificação seletiva. Estas etapas foram definidas na seção 3.4, 

Etapas da Pesquisa. Os passos envolvidos nas etapas de codificação e formação 

das hipóteses, incluindo exemplos de uso, são detalhados a seguir. 

O processo de utilização da codificação aberta inicia-se com a leitura dos 

dados que serão codificados. Para esta pesquisa, os dados foram obtidos a partir 

dos estudos selecionados na revisão sistemática. Devido ao grande volume de 

informação disponível nos estudos, verificou-se ser pouco produtivo e impraticável 

para o período disponível codificar todo o texto de cada um dos estudos primários 

obtidos pela revisão sistemática. Assim, optou-se por realizar a codificação apenas 

dos trechos de estudo que forneciam informação claramente útil para a pesquisa e, 

portanto, para a codificação, isto é, que continham informações sobre práticas 

utilizadas no FFE e seus efeitos no processo de inovação. Para a identificação 

desses trechos, todo o texto foi lido e partes dele foram marcadas utilizando-se a 

funcionalidade de highlight (realçar) do Adobe Acrobat versão 8.0. Aos trechos 

relevantes para a pesquisa foram atribuídos rótulos que identificavam sua 

localização no artigo. Os rótulos possuem a seguinte formatação: 

<ID >_<página >_<seção >_<parágrafo > 

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). 

No caso das seções e subseções não serem numeradas, o título ou parte dele será 

utilizado como parte do código.  

Parágrafo - Parágrafo dentro da seção onde o trecho está escrito. Se existir 

subseção, deve-se colocar o número do parágrafo relativo à subseção. 
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Figura 3.8 – Exemplo de marcação de texto em um dos estudos primários  

 

Marcações de texto foram utilizadas para diversos propósitos, entre os quais a 

marcação de informações que permitissem a avaliação da qualidade do trabalho. 

Para a codificação aberta, no entanto, os trechos relevantes foram marcados na cor 

laranja. A Figura 3.8 ilustra um exemplo para um trecho que discute sobre uma 

ferramenta para redução da ambiguidade. Uma marcação laranja foi feita no trecho 

texto. 

Após a marcação, o texto da figura acima recebeu um rótulo para sua 

identificação no artigo. O rótulo seguiu a formatação indicada anteriormente. Assim, 

o trecho será identificado por EP1_574_Introduction_3, que informa que o trecho 

está na página 574, no parágrafo 3 da seção Introdução do estudo identificado como 

EP1. Os trechos selecionados foram então codificados seguindo o processo de 

codificação. A seguir são detalhados os passos utilizados neste processo. 

De acordo com Strauss e Corbin (1998), o processo de codificação aberta pode 

ser definido como ―o processo de desmembramento, exame, comparações, 

conceitualizações e categorização dos dados‖. A cada dado bruto (trecho do texto) 
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atribuem-se palavras ou expressões que formam os códigos preliminares. Estes 

códigos iniciais são úteis para a identificação e descoberta de conceitos 

(conceitualização) nos dados. Os códigos são derivados dos trechos de texto, 

podendo um mesmo trecho conter vários códigos. 

Nesta etapa de codificação aberta, códigos foram adicionados, removidos e 

misturados à medida que novos desmembramentos, exames e comparações eram 

feitos. Estas comparações permitem atribuir precisão e especificidade aos conceitos 

obtidos no processo de codificação. 

Durante o processo de codificação, utilizou-se de perguntas para facilitar a 

extração da informação que o texto apresentava. Perguntas como: ―O que estas 

informações querem dizer?‖ e ―O que é isto que está sendo apresentado?‖ foram 

utilizadas na codificação. De acordo com (Cruz Neto, ?) é a partir das respostas a 

essas perguntas que vão sendo criados os conceitos que são uma rotulação dos 

fenômenos, ou seja, uma representação abstrata de um evento. 

O quadro a seguir ilustra o processo da codificação aberta considerando os 

estudos EP20 e EP21. Diversos códigos preliminares foram obtidos para trechos dos 

estudos EP20 e EP21. Estes códigos representavam qualquer idéia transmitida pelo 

texto que não necessitavam ter algum significado no início. Para facilitar, alguns 

desses códigos que representavam ou caracterizavam melhor partes do texto, ou 

abstraiam o sentido maior do texto, foram ―imbutidos‖ no mesmo para facilitar o 

processo de conceitualização. 
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A partir dos códigos preliminares, inicia-se a atividade de geração de conceitos 

importantes do trecho. A Tabela 3.4 ilustra os primeiros conceitos obtidos na 

codificação aberta. Os códigos foram abstraídos em conceitos mais gerais. Como 

resultado, temos os códigos preliminares conduzindo à obtenção dos primeiros 

conceitos: ―processo formal para entendimento do cliente‖ e ―modelos, ferramentas e 

técnicas para entendimento dos clientes‖. Estes conceitos podem ser modificados, 

atualizados ou ainda dar lugar a novos conceitos conforme o processo de 

codificação é executado.  

Tabela 3.3 – Códigos preliminares do estudo primário EP20 (codificação aberta) 

EP20_313_4_1 - "I have proposed a more 
formal and comprehensive process for 
clarifying the fuzzy front end of NPD. I have 
argued that formal processes [formal 
process] designed to develop deep customer 
understanding [customer understanding] 
during ideation will consistently produce more 
successful new product ideas [ideas of 
quality] than do the processes seen in most 
marketing firms today." 

Código: 

formal process for customer 
understanding 

FFE 

customer understanding 

ideas of quality 

successful new product ideas 

systematic production of ideas 

CVD 

CVC 

ethnography  

observation 

tools for customer understanding 

high likelihood of success 

EP20_311_3.4_2 - "By linking deeper 
customer understanding [customer 
understanding] gained from processes such 
as CVD, ethnography and observation, and 
CVC understanding to an understanding of 
successful new product templates [tools for 
customer understanding], marketers are 
likely to generate ideas that have a higher 
likelihood of success [ideas of quality]." 
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Após os conceitos terem sido identificados, o passo seguinte é o 

agrupamento dos conceitos em categorias. O passo consiste em procurar por 

similaridades e diferenças ou padrões e tendências nos grupos de passagens 

codificadas. Esses agrupamentos são examinados em busca de temas e 

explicações de fenômenos. O objetivo é reorganizar os códigos identificados em um 

nível maior de abstração. Assim, combinações são estabelecidas para formar 

subcategorias ou categorias. Durante a atribuição dos conceitos, o pesquisador já 

consegue ir identificando quais desses conceitos podem ser organizados em 

categorias mais abstratas. Conforme a análise evolui, algumas categorias podem ser 

modificadas para representar melhor os códigos que elas agrupam. 

É importante notar que, diferentemente do processo de codificação de dados 

bastante brutos como os encontrados em entrevistas, percebe-se que alguns 

códigos e conceitos já estão num nível de abstração bem elevado, de maneira que 

não há um processo de categorização muito extenso (ou esse processo é menor) 

visto que o conceito já está num nível de abstração esperado para que ele possa ser 

classificado como categoria. 

Passo 2. Definição das proposições 

Tabela 3.4 – Conceitos obtidos no estudo primário EP20 (codificação aberta) 

 Processo formal para entendimento do cliente 

o formal process for customer understanding 

o FFE 

 

 Ideias de sucesso/qualidade 

o ideas of quality 

o high likelihood of success 

 

 Modelos, ferramentas e técnicas para entendimento dos clientes 

o CVD 

o CVC 

o ethnography  

o observation 

o tools for customer understanding 
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À medida que os conceitos eram extraídos, relações eram criadas na forma 

de memorandos que consistiam em observações iniciais relevantes à pesquisa. Os 

memorandos realçavam relações entre conceitos já identificados, permitindo a 

identificação de novas relações e, a identificação de novos conceitos e atualização 

de já existentes. O uso de memorandos e comparações num mesmo estudo e entre 

estudos provê meios para repensar os conceitos identificados, permitindo organizá-

los melhor. À medida que mais categorias e conceitos foram emergindo, o 

pesquisador pôde organizar melhor os dados. O resultado desta atividade, incluindo 

alguns memorandos é apresentado a seguir: 

 

Tabela 3.5 – Resultados da codificação aberta do estudo primário EP21 

 Entendimento do cliente  

o Processo formal para entendimento do cliente 

 formal process for customer understanding 

 FFE 

o Modelos, ferramentas e técnicas para entendimento dos clientes 

 CVD 

 CVC 

 ethnography  

 observation 

 tools for customer understanding 

 Ideias de sucesso/qualidade 

o ideas of quality 

o high likelihood of success 
 

Memorandos 

O uso de abordagens sistemáticas (modelos, técnicas e ferramentas) para entendimento do cliente 
é positivamente relacionado à obtenção de conhecimento mais profundo das necessidades do 
cliente. 
 

O uso de abordagens sistemáticas contribui, por consequência, com a geração de ideias com 
maiores chances de sucesso. 
 

Abordagens sistemáticas (modelos, técnicas e ferramentas) para entendimento do cliente é 
positivamente relacionado à qualidade das ideias. 
 

O entendimento do cliente, que pode ser obtido/apoiado pelo uso de abordagens sistemáticas e/ou 
processos formais para entendimento do cliente, é que afeta a qualidade das ideias. 
 

Podemos abstrair todas as características relacionadas a boas ideias em ideias de qualidade. 
Portanto, se a ideia atende melhor as expectativas do cliente, se ela tem alta probabilidade de 
sucesso, então estamos falando de ideias de qualidade. 
 

Categorias/Construtos:  

Entendimento do cliente 

Qualidade das ideias 
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Os resultados da aplicação do mesmo procedimento no estudo primário EP21 são 

apresentados na Tabela 3.6.  

 

O processo de codificação aberta realizado no estudo primário EP21 

contribuiu para o acúmulo de mais evidências sobre a importância do entendimento 

do cliente e seu impacto na inovação.  

Continuando o processo de codificação, tem-se início a codificação axial 

que é o processo de relacionar categorias às suas subcategorias. O objetivo é 

começar o processo de reagrupamento dos dados que foram divididos durante a 

Tabela 3.6 – Resultados da codificação aberta do estudo primário EP21 

 

EP21_198_4_5_<>_<> - consumer research 
[tools for customer understanding] in the 
early stages of the NPD process allows 
product developers to go farther and deeper in 
understanding consumer needs [better 
customer understanding], often well beyond 
what one would understand without them. 

Código: 

consumer research 

tools for customer understanding 

FFE 

better customer understanding 

 

 Modelos, ferramentas e técnicas para entendimento dos clientes 

o tools for customer understanding 

 

 Melhor entendimento do cliente 

o customer understanding 

 

Memorandos 

 O uso de abordagens sistemáticas (modelos, técnicas e ferramentas) para entendimento do 
cliente é positivamente relacionado à obtenção de conhecimento mais profundo das 
necessidades do cliente e, consequentemente, à geração de ideias com maiores chances de 
sucesso. 

 

O uso de abordagens sistemáticas (modelos, técnicas e ferramentas) para entendimento do 
cliente é positivamente relacionado à qualidade das ideias. 

 

Se um melhor entendimento das necessidades do cliente é obtido, então as ideias criadas 
mediante esse entendimento, seguindo a mesma ideia do memorando do estudo EP21, é uma 
ideia de qualidade. 

 

Categorias/Construtos  

Entendimento do cliente 

Qualidade das ideias 
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codificação aberta. Em muitos casos as práticas não eram apresentadas da mesma 

forma, de maneira que a busca e constante comparação entre práticas e efeitos 

relacionados ou mesmo idênticos, porém escritos de outra forma, representou algo 

comum no processo. Assim, continuamente verificava-se a necessidade de 

realização de algum agrupamento e refinamento dos achados. Esse refinamento 

estava normalmente associado à abstração de alguma prática ou efeito em uma 

categoria mais ampla já emergida (codificação axial). À medida que mais estudos 

eram analisados, evidências sobre uma nova prática ou efeito eram descobertas, 

contribuindo para a criação de novas hipóteses ou, mais evidências sobre práticas 

e efeitos já identificados eram descobertas, contribuindo para a construção do peso 

de evidências para suportar as hipóteses já geradas (codificação seletiva e geração 

de hipóteses). 

Para os estudos EP21 e EP22, o resultado levou a uma proposição final e 

abrangente que é apresentada a seguir. Outras evidências foram achadas que 

suportavam a proposição. 

Proposição: O entendimento do cliente é positivamente relacionado à qualidade das ideias. 

 

Finalmente, seguindo este procedimento chegou-se a um conjunto de 

proposições sobre as práticas utilizadas no FFE e seus efeitos no processo de 

inovação. Estas proposições foram  

Passo 3. Explicação das proposições para justificar a teoria 

Com as proposições definidas, o próximo passo da análise será prover 

explicações e justificativas lógicas para os construtos e proposições da teoria. Há 

várias formas para gerar explicações que justifiquem a teoria e suas proposições. 

Segundo Sjøberg et al. (2008) existem cinco maneiras de se fazer isso: assumindo 

como verdadeiro as afirmações conceituais dos construtos e proposições da teoria, 

estendendo o conhecimento existente nesses construtos e proposições, 

emprestando perspectivas de outras disciplinas, provendo justificativas lógicas 

baseadas na interpretação de um estudo empírico e, provendo justificativas lógicas 

baseadas na interpretação de uma síntese de todas as evidências empíricas dentro 
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do escopo da teoria. Para cada proposição foram identificadas explicações que 

forneciam alguma explicação lógica de porque aquela proposição é considerada 

provavelmente verdadeira. Um exemplo de explicação de proposição é dado a 

seguir. 

 

Passo 4. Determinação do escopo da teoria 

O escopo define as circunstâncias em que a teoria é supostamente aplicável 

(COHEN, 1989 apud SJØBERG et al., 2008). Definir o escopo inicial de uma teoria 

não é uma tarefa trivial. Existem poucos guias sobre como o escopo de uma teoria 

deve ser documentado. Na prática, ao decidir por um escopo para uma teoria, algum 

nível de julgamento deve ser exercitado para que circunstâncias e condições 

relevantes ao escopo sejam definidos (SJØBERG et al., 2008, p. 330). 

Este capítulo apresentou o quadro metodológico da pesquisa, os métodos 

utilizados, as razões para as escolhas dos métodos e as etapas da pesquisa. O 

capítulo mostrou cada etapa da pesquisa será conduzida e quais os métodos que 

serão utilizados para a concretização da pesquisa. As atividades de extração de 

dados, e como os dados serão extraídos, sintetizados em tabelas, gráficos e textos 

e, por fim analisados. Os procedimentos para cada atividade foram apresentados 

para mostrar como os resultados foram construídos e consolidados a partir dos 

métodos definidos. No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos pela 

execução das etapas de pesquisa apresentadas neste capítulo e pelo uso dos 

métodos selecionados. 

Tabela 3.7 – Explicando uma proposição 

O uso de colaboração cross-funcional afeta positivamente a qualidade das ideias 
geradas. 

Colaboração cross-funcional, um caso particular da colaboração entre indivíduos de 
diferentes funções, além de apresentar os benefícios da colaboração entres indivíduos 
de maneira geral, possuem o adicional da integração entre as diversas áreas funcionais 
da organização, como Marketing, Produção e P&D, que levam ao desenvolvimento de 
produtos que podem responder aos aspectos técnicos e de mercado. A existência de 
pessoas com diferentes habilidades gerando ideias permite que diferentes aspectos do 
produto (questões técnicas, questões do mercado, questões legais, etc.) sejam 
considerados e integrados no produto. Este trabalho coletivo contribui para que as 
ideias geradas sejam mais completas e, portanto, de maior qualidade. 
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4  RESULTADOS 

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos na revisão sistemática. Este capítulo 

está organizado em duas partes distintas. Estas partes constituem as principais 

contribuições do estudo e serão detalhados da seguinte maneira: 

 Análise Descritiva da Revisão Sistemática – apresenta dados gerais da 

revisão, como: quantidade de trabalhos retornados nas buscas, principais 

fontes de trabalhos, trabalhos incluídos no estudo, a distribuição temporal e 

geográfica deles, etc.; 

 Análise e Síntese das Evidências – sintetiza os resultados obtidos através da 

análise de dados dos estudos por meio do método de comparações 

constantes (Etapa 4 da pesquisa) e apresenta uma discussão sobre as 

evidências identificadas pela revisão sistemática. 

A Seção 4.1 apresenta a Análise Descritiva da Revisão Sistemática. A Seção 

4.2 apresenta a Síntese e Análise das Evidências. 

4.1. ANÁLISE DESCRITIVA DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Após o uso de todas as fontes de pesquisa descritas no protocolo, as buscas 

retornaram 549 estudos primários, dos quais 9 foram identificados no IEEE, 20 na 

ACM, 459 no Scopus, 14 no Wiley InterScience e 47 no El Compendex. A  exibe a 

distribuição de estudos para cada engenho de busca utilizado.  

 

Tabela 4.8 – Número de artigos retornados 

Engenho de Busca Número de estudos 

IEEE 9 

ACM 20 

Scopus 459 

Wiley 14 

El 47 
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A tabela acima provê informações interessantes sobre os engenhos utilizados 

nesta revisão sistemática. Em primeiro lugar, é possível observar que Scopus foi o 

engenho de busca que forneceu a maior quantidade de trabalhos, destacando-se 

claramente dos demais. Ao contrário, todos os outros contribuíram com uma 

quantidade reduzida de artigos, particularmente se considerarmos que alguns dos 

trabalhos encontrados nas demais bibliotecas foram também encontrados no 

Scopus. Em segundo lugar, IEEE e ACM são bibliotecas voltadas para a área de 

software e computação. Portanto, a quantidade reduzida de trabalhos encontrados 

nestas duas fontes levanta a suposição de que pouco enfoque tem sido dado na 

literatura de processos de inovação no contexto de computação e software. Por 

outro lado, se existem trabalhos na área de processos para a inovação, então uma 

possível explicação para o número reduzido de trabalhos encontrados pode estar na 

diferença de termos empregados em cada contexto. Esta diferença na terminologia 

foi constatada por Koen et al. (2001). 

A seguir mostra-se, para cada estudo incluído, quais os engenhos de busca 

que disponibilizaram o estudo. A tabela permite evidenciar os engenhos que mais 

forneceram trabalhos realmente relevantes. Como pode ser observado, Scopus 

também apresentou maior contribuição com trabalhos realmente relevantes. 

Excetuando-se apenas um trabalho, todos os demais poderiam ter sido obtidos se 

apenas o Scopus fosse utilizado como engenho de busca na revisão sistemática. 
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 IEEE Xplore ACM Scopus Wiley Interscience EI Compendex 

EP43  x    

EP26   x   

EP41   x   

EP31   x   

EP5   x   

EP1   x   

EP18   x   

EP35   x   

EP32   x   

EP20   x   

EP38   x   

EP17   x  x 

EP40   x   

EP6   x   

EP39 x  x  x 

EP14   x   

EP3   x   

EP29   x   

EP21   x   

EP27   x   

EP9   x   

EP33   x   

EP34   x  x 

EP37 x  x  x 

EP7   x   

EP10   x  x 

EP8   x   

EP28   x   

EP22   x   

EP36   x   

EP19   x   

EP13   x   

EP16   x   

EP15   x   

EP24   x   

EP25   x   

EP12   x   

EP42   x   

EP2   x   

EP30   x   

EP11   x   

EP23 x  x   

EP4   x   

Tabela 4.9 – Relacionamento entre trabalhos incluídos e engenhos de busca 
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Após a execução da busca nas fontes selecionadas (Etapa 1), os estudos 

retornados (549) foram avaliados pela leitura do título e, quando necessário do 

resumo (Etapa 2). Do total de estudos, 139 foram excluídos por serem claramente 

irrelevantes para a questão de pesquisa definida no protocolo de revisão 

sistemática. Os estudos restantes, um total de 410, foram considerados 

potencialmente relevantes para a pergunta de pesquisa. 

Os 410 estudos potencialmente relevantes seriam avaliados mediante a leitura 

do resumo, introdução e conclusão e mediante a busca por palavras-chaves, 

considerando para isto os critérios de inclusão estabelecidos (Etapa 3). Entretanto, 

131 destes estudos não estavam disponíveis através da licença de acesso 

concedida pela UFPE, não sendo possível a sua avaliação. Dentre os estudos 

avaliados, 184 não estavam de acordo com os critérios de inclusão. Como resultado, 

43 estudos foram considerados relevantes para responder a questão de pesquisa 

(Etapa 4), já excluídos 8 estudos repetidos ou duplicados. Estudos que, após sua 

leitura por inteiro, se mostraram em desacordo com os critérios de inclusão foram 

excluídos e contados no grupo dos 184 estudos não relevantes. A tabela a seguir 

apresenta os resultados parciais para cada um dos engenhos de busca.  
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O Apêndice C contém mais detalhes sobre as buscas realizadas em cada 

engenho, apresentando: a data de realização da busca, a estratégia de busca, a 

string de busca utilizada, entre outras informações. 

Portanto, no total foram incluídos 43 estudos primários na revisão sistemática. 

O Gráfico 4.1 mostra a distribuição dos estudos de acordo com o ano de sua 

publicação. Uma vez que nenhuma limitação foi imposta quanto ao ano de 

publicação dos estudos, o gráfico permite observar que houve um crescimento no 

número de publicações relacionadas a práticas utilizadas no Fuzzy Front End da 

inovação. Os achados evidenciam que, enquanto nenhum trabalho foi obtido em 

1995 e nos anos anteriores, houve um aumento significativo no número de estudos 

relacionados a práticas no FFE particularmente a partir de 2004. Embora apenas 

quatro estudos publicados em 2009 tenham sido incluídos (a busca dos estudos foi 

Quadro 4.3 – Número de artigos retornados 

Processo de Seleção de Estudos Primários  

Fontes 

Busca 
1ª Seleção 

(Título e Resumo) 

2ª Seleção 

(Resumo e Conclusão) 
 

Excluídos Incluídos 
Estudos 

primários 

Não 

rele

vant

es 

Inco

mpl

etos 

Ace

sso 

rest

rito 

Rel

eva

ntes 

Repe

tidos/ 

Dupli

cado

s 

Estudos 

primários Q3 Irrelevantes 
Potencialmente 

relevantes 

IEEEXplore 

Digital 

Library 

9 2 7 3 0 1 3 0 3 

ACM Digital 

Library 
20 2 18 17 0 0 1 0 1 

Wiley 

InterScience 
14 3 11 0 0 0 0 0 0 

Scopus 459 115 344 153 0 116 42 3 39 

EI 

Compendex 
47 17 30 11 0 14 5 5 0 

TOTAL 549 139 410 184 0 131 51 8 43 
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concluída em outubro de 2009), considerando-se todo o período contemplado pelos 

estudos da revisão sistemática, pode-se dizer que estes resultados apontam para 

uma tendência de crescimento na pesquisa sobre práticas do FFE. 

 

A Tabela 4.9 apresenta os principais jornais e conferências que podem prover 

estudos potencialmente relevantes na área de métodos, técnicas, ferramentas e 

outras práticas utilizadas no FFE. No total foram encontrados estudos relevantes 

sobre práticas no FFE em 23 jornais e conferências. Seis destes jornais e 

conferências forneceram mais de um estudo e estão destacados na tabela.   

Uma das formas de definir as fontes onde as buscas serão realizadas em uma 

revisão sistemática é através da definição de um conjunto de jornais, revistas e 

conferências que incluam estudos relacionados à questão de pesquisa. Entretanto, 

em alguns casos não há conhecimento consolidado sobre quais os jornais e 

conferências mais importantes para aquele tópico de pesquisa. Uma revisão 

sistemática pode servir como uma forma de adquirir conhecimento sobre quais e 

quantas são estas fontes. Portanto, o resultado parcial da Tabela 4.9 pode servir 

para apoiar pesquisadores com uma lista de jornais e conferências com estudos 

potencialmente relevantes para a área, muito embora seja possível que estudos 

Gráfico 4.2 – Distribuição dos trabalhos incluídos por ano de publicação 
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potencialmente relevantes sejam encontrados em outras fontes não contempladas 

na tabela. 

 

Enquanto a Tabela 4.9 detalha os jornais e conferências que originaram os 

estudos finais desta revisão, bem como a quantidade de estudos provida por cada 

fonte, o Gráfico 4.3 apresenta a distribuição desses estudos por tipo de publicação, 

Tabela 4.10 – Importantes jornais e conferências sobre práticas do FFE 

Jornal ou 

Conferência 
Fonte 

Número 

de 

estudos 

Jornal Journal of Product Innovation Management 9 

Conferência 

Portland International Conference on Management of 

Engineering and Technology (PICMET) 5 

Jornal IEEE Transactions on Engineering Management 3 

Jornal Journal of Engineering and Technology Management 3 

Jornal Technovation 3 

Jornal R&D Management 2 

Jornal Concurrent Engineering Research and Applications 1 

Jornal European Journal of Innovation Management 1 

Jornal European Journal of Operational Research 1 

Jornal Food Quality and Preference 1 

Conferência 

IEEE International Computer Software and Applications 

Conference 1 

Conferência IEEE International Engineering Management Conference 1 

Jornal IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics 1 

Jornal Industrial Marketing Management 1 

Jornal 

International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology 1 

Jornal International Journal of Innovation Management 1 

Jornal 

International Journal of Operations and Production 

Management 1 

Jornal International Journal of Project Management 1 

Jornal International Journal of Technology Management 1 

Conferência International Technology and Innovation Conference 1 

Jornal Research Policy 1 

Conferência Nordic Conference on Human-computer interaction 1 

Conferência 

International Conference on Management Science and 

Engineering 1 

Conferência Hawaii International Conference on System Sciences 1 
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se jornal ou conferência. Dentre os estudos primários resultantes da revisão, 32 

deles (74%) foram obtidos em jornais e 11 (26%) deles foram obtidos em 

conferências. 

Enquanto a detalha os jornais e conferências que originaram os estudos finais 

desta revisão, bem como a quantidade de estudos provida por cada fonte, o Gráfico 

4.3 apresenta a distribuição desses estudos por tipo de publicação, se jornal ou 

conferência. Dentre os estudos primários resultantes da revisão, 32 deles (74%) 

foram obtidos em jornais e 11 (26%) deles foram obtidos em conferências. 

 

Dentre os 43 estudos primários resultantes da revisão sistemática, 34 (79%) se 

caracterizam como estudos empíricos, 7 (16%) como estudos teóricos e 2 (5%) se 

caracterizam como estudos secundários. O Gráfico 4.4 ilustra a distribuição dos 

tipos de estudos da pesquisa.  

Gráfico 4.3 – Distribuição dos trabalhos por tipo de publicação 
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A Tabela 4.10 apresenta a distribuição dos estudos empíricos incluídos na 

revisão sistemática de acordo com os países, regiões ou continentes onde os 

estudos foram conduzidos. Uma limitação comum em muitos estudos primários, 

inclusive estudos desta revisão sistemática, é a amostra normalmente limitada a 

uma pequena e homogênea população, o que oferece pouca informação sobre os 

efeitos de um determinado fenômeno a partir de uma gama maior de contextos. 

Estudos que apresentam este tipo de limitação tendem a ser pouco abrangentes e 

com resultados que não podem ser generalizados para contextos diferentes daquele 

no qual o estudo foi conduzido. Estudos de caso com foco em uma única empresa 

ou conduzidos em um único país são alguns exemplos desta limitação. 

Conforme já mencionado, uma revisão sistemática pode fornecer informações 

sobre os efeitos de algum fenômeno a partir de diferentes contextos e métodos. Os 

resultados da Tabela 4.10 mostram que esta revisão sistemática obteve estudos de 

diferentes contextos geográficos, endereçando o problema da reduzida abrangência 

encontrada em muitos estudos primários, além de endereçar uma das limitações 

encontrada no trabalho de Koen et al. (2002), que é a não contextualização 

geográfica dos trabalhos. 

  

Estudos Primários 

Empíricos 
País/Região/Continente 

Gráfico 4.4 – Distribuição dos estudos por tipo de estudo 

 

Tabela 4.11 – Distribuição geográfica dos estudos primários 
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EP1 Noruega e Dinamarca 

EP2 Holanda 

EP4 Informação não disponível 

EP3 Estados Unidos, Japão e outros países da Europa 

EP7 Estados Unidos 

EP5 Suécia 

EP6 Estados Unidos e Canadá 

EP8 Suécia 

EP10 Canadá 

EP11 Reino Unido, Europa e outros países 

EP12 Europa e America do Norte 

EP15 Informação não disponível 

EP16 Alemanha 

EP17 Alemanha, Liechtenstein, Suíça e Holanda 

EP13 Estados Unidos 

EP18 Estados Unidos 

EP19 Europa 

EP22 Finlândia 

EP23 Japão 

EP24 Coréia 

EP25 Estados Unidos 

EP26 Informação não disponível 

EP27 Europa 

EP30 Estados Unidos 

EP31 Suécia 

EP33 Taiwan 

EP34 Alemanha 

EP36 Informação não disponível 

EP28 Ásia 

EP37 Informação não disponível 

EP38 China 

EP40 Informação não disponível 

EP42 Estados Unidos 

EP43 Estados Unidos 

 

O Gráfico 4.5 organiza os dados em colunas evidenciando que, mesmo numa 

revisão sistemática a maioria dos estudos considera organizações dos EUA. Num 
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total, 32 países foram identificados nos estudos empíricos da revisão sistemática. 

Destes, 10 estudos contemplam organizações dos Estados Unidos. Adicionalmente, 

5 estudos informaram que a amostra de organizações considerada era proveniente 

da Europa e 1 estudo informou que a amostra era proveniente da Ásia. Entretanto, 

nenhum destes 6 estudos fornece qualquer informação sobre quais são estes 

países. Por último, 6 estudos não fazem menção a qualquer informação sobre o 

país, região ou continente onde a pesquisa foi conduzida. 

 

O Gráfico 4.6 apresenta a distribuição dos trabalhos por continente. O gráfico 

mostra que nenhum estudo foi conduzido na África e Oceania. Ainda assim, o 

gráfico mostra que a revisão sistemática conduzida por esta pesquisa foi bem 

sucedida em relação a identificar práticas em diferentes países ou continentes. De 

fato, os números revelam que organizações de países da Europa estiveram bastante 

presentes, seguidos pela América do Norte – representada apenas por Estados 

Unidos e Canadá –, e seguidos pela Ásia. Dezenove (19) estudos contemplaram a 

Europa, 13 contemplaram a América e, 6 contemplaram o continente asiático. Como 

no Gráfico 4.5, 6 estudos não fizeram qualquer menção ao continente onde o 

experimento foi realizado. 

Gráfico 4.5 – Distribuição geográfica dos trabalhos por país, região ou continente 
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É importante notar que alguns estudos foram conduzidos com várias 

organizações de diferentes locais, portanto, o número de países, regiões e 

continentes não é igual ao número de estudos empíricos. 

 

Uma visão geral do resultado da avaliação dos estudos é apresentada na . A 

tabela apresenta a distribuição dos estudos de acordo com a divisão de notas 

definida no protocolo (seção Avaliação da Qualidade dos Estudos, ). 

 

Como pode ser observado na tabela, nenhum estudo foi considerado de 

qualidade Baixa e apenas 1 estudo (~2,3%) foi classificado como sendo de 

qualidade Média. Os demais estudos foram classificados como estando acima da 

média, sendo 5 (~11,6%) classificados na faixa Boa, 29 (~67,5%) na faixa Muito Boa 

Tabela 4.12 – Número de trabalhos por faixa de nota na avaliação de qualidade 

 
Baixa 

< 26% 

Média 

26%-45% 

Boa 

46%-65% 

Muito Boa 

66%-85% 

Excelente 

> 86% 
TOTAL 

Número de 

Estudos 

Primários 

0 1 5 29 8 43 

% 0% ~2,3% ~11,6% ~67,5% ~18,6% 100% 

 

Gráfico 4.6 – Distribuição geográfica dos trabalhos por continente 
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e 8 (~18,6%) na faixa Excelente. Estes resultados mostram que a maioria dos 

estudos analisados nesta revisão apresentaram qualidade acima da média de 

acordo com a avaliação da qualidade realizada. Além disso, o resultado mostra 

também que a maioria dos estudos primários selecionados é de qualidade muito boa 

e que uma parte significativa (quase 20%) deles apresenta um nível excelente de 

qualidade. Convém ressaltar que, como outras revisões sistemáticas, a classificação 

dada aos estudos desta revisão é segundo os critérios de avaliação estabelecidos 

nesta dissertação e detalhados no formulário C do protocolo (Apêndice A). 

A lista final dos estudos incluídos, bem como a sua pontuação considerando-se 

a nota obtida apenas pela avaliação da qualidade, pode ser visualizada na Tabela 

4.12 a seguir. A pontuação máxima alcançável para um estudo é de 60 pontos. 

Nenhum dos estudos obteve a nota máxima embora alguns tenham chegado 

próximo disso, indicando a qualidade dos mesmos. 

 

Excelente Muito Boa Boa Média 

ID Nota ID Nota ID Nota ID Nota 

EP1 57 EP9 51 EP38 39 EP43 25 

EP2 56 EP10 51 EP39 37   

EP3 54 EP11 51 EP40 36   

EP4 54 EP12 49 EP41 35   

EP5 52 EP13 49 EP42 34   

EP6 52 EP14 49     

EP7 52 EP15 49     

EP8 52 EP16 49     

  EP17 49     

  EP18 48     

  EP19 48     

  EP20 47     

  EP21 46     

  EP22 46     

  EP23 46     

  EP24 46     

  EP25 46     

  EP26 45     

  EP27 44     

  EP28 44     

  EP29 43     

  EP30 43     

  EP31 43     

  EP32 42     

Tabela 4.13 – Lista de estudos incluídos e suas notas 
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  EP33 42     

  EP34 42     

  EP35 41     

  EP36 41     

  EP37 40     

 

Esta seção apresentou as características gerais da revisão sistemática e dos 

estudos primários incluídos na mesma. Este resultado parcial pode auxiliar no 

planejamento de outros trabalhos em Engenharia de Software Baseada em 

Evidências, particularmente aqueles que envolvam o Fuzzy Front End do processo 

de inovação.  

4.2. TEORIA PROPOSTA SOBRE O EFEITO DE PRÁTICAS NO PROCESSO DE INOVAÇÃO 

Segundo Whetten (1989, apud SJØBERG et al., 2008), a descrição de uma 

teoria pode ser dividida em 4 partes que procuram responder algumas perguntas 

relacionadas.  

 Construtos: quais são os elementos básicos da teoria? 

 Proposições: como os construtos interagem?  

 Explicações: por que as proposições são como especificadas? 

 Escopo: qual o universo em que a teoria é aplicável?  

Seguindo os passos apresentados na Seção 3.5 a teoria foi construída 

conforme sugerido por Sjøberg et al. (2008). Cada passo contribuiu com uma parte 

da teoria que pôde por fim ser construída. O resultado final, a teoria objetivo da 

pesquisa, é apresentado na Tabela 4.13. Os resultados, em número de elementos 

da teoria, obtidos em cada um dos passos são resumidos a seguir e ilustrados na 

Figura 4.1. 

No passo 1, as categorias identificadas serviram como os próprios construtos 

da teoria. Foram obtidos 45 construtos, dos quais 31 foram identificados como 

práticas e 14 foram identificados como efeitos (Tabela 4.13).  
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No passo 2, os memorandos e o refinamento progressivo desses memorandos 

propiciaram a geração das proposições, isto é, as relações inicialmente dadas pelos 

memorandos foram refinadas e definiram relações mais evoluídas (as proposições) 

entre os construtos. Foram obtidas 57 proposições.  

No passo 3 cada uma das proposições foi explicada conforme definido no 

detalhamento do passo 3 na Seção 3.5. Foram obtidas 57 explicações. 

No passo 4, como os resultados da revisão sistemática forneceram mais 

estudos de diferentes contextos (nível de abrangência) do que estudos para um 

mesmo contexto (nível de profundidade e restrição), definir um escopo torna-se 

ainda mais difícil. Devido ao grande número de contextos presentes nos estudos 

resultantes, entendeu-se que o escopo não deveria ser abrangente demais para 

evitar o risco da teoria não ser totalmente verdadeira em alguns dos contextos 

incluídos no escopo. Portanto, na tentativa de determinar um escopo inicial a partir 

dos resultados da revisão, definiu-se que a teoria é provavelmente aplicável a 

organizações que atendem aos seguintes pré-requisitos: 

 Desenvolvem novos produtos categorizados como bens segundo a 

classificação de Edquist et al. (2001); 

 As etapas iniciais (FFE) são minimamente caracterizadas; 

 As práticas são possíveis de serem aplicadas na organização; 

Este escopo deve ser entendido como um escopo ainda inicial e que poderá 

ser ampliado na sua abrangência ou poderá ser restringido conforme outros 

resultados sejam obtidos através de ampliações desta revisão sistemática. 
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Figura 4.1 – Elementos finais da teoria 

 

 

 

Nesta seção são apresentados os elementos que compõem a teoria proposta 

sobre as práticas utilizadas no FFE e seus efeitos no processo de inovação. Os 

elementos apresentados são os construtos e as proposições – obtidas pelo processo 

de codificação e comparações constantes – e as explicações das proposições. Estes 

resultados são apresentados na tabela a seguir. 

 

 
Estudos 

primários 

Construtos: Práticas  

C1 Cultura/orientação organizacional EP03 

C2 Colaboração cross-funcional EP25, EP43 

C3 Colaboração entre indivíduos EP31 

C4 Métodos de geração de ideias EP43 

C5 Criatividade e liberdade organizacional EP10, EP22 

C6 Balanço entre controle, liberdade e criatividade EP22 

C7 Apoio e suporte organizacional EP40 

C8  Integração com clientes e usuários EP07, EP32 

C9  Qualidade da avaliação de ideias EP10 

C10  Estudos de viabilidade 
EP10, EP23, 
EP24, EP42 

Tabela 4.14 – Construtos, proposições, explicações e escopo da teoria 
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C11  Métodos e ferramentas de seleção de ideias/conceitos/produtos 
EP18, EP33, 

EP34, EP35 

C12 Entendimento do mercado e clientes 
EP40, EP20, 
EP21, EP23, 
EP32 

C13  Comunicação 
EP19, EP22, 
EP24 

C14 Alinhamento estratégico/organizacional EP03, EP22 

C15 Modelo de FFE 
EP03, EP08, 
EP22 

C16 Integração dos níveis estratégico e operacional EP22 

C17  Simplicidade EP42 

C18 Participação ativa da gerência e do time EP06 

C19  Planejamento do FFE 
EP06, EP23, 
EP24,  

C20 Redução de incerteza EP05 

C21 
Abordagens/processos exploratórios/evolucionários: refere-se ao trabalho 
exploratório de busca e avaliação de alternativas de conceitos/ideias, uso de 
protótipos, etc. 

EP04, EP17, 
EP30 

C22 Integração entre capacidades e recursos EP40 

C23 Experiência e maturidade de uma equipe EP40 

C24 Compartilhamento de informação e conhecimento EP40 

C25 Integração das capacidades e recursos organizacionais EP40 

C26 Colaboração de pessoal interno EP10 

C27 

Colaboração extra-organizacional: refere-se à colaboração e cooperação entre 
entidades externas à organização, mas que podem contribuir com a 
capacidade de inovar da mesma. Incluem-se competidores, universidades 
parceiras e outros parceiros. 

EP29 

C28 

Dono/responsável pelo processo: refere-se aos colaboradores que uma 
empresa define como responsáveis por analisar continuamente o desempenho 
de um determinado processo, incluindo suas entradas, transformações e 
saídas. 

EP03 

C29 Abordagem/visão holística do fuzzy front end EP03 

C30 Planejamento do negócio 
EP03, EP10, 
EP16 

C31 Avaliação e contextualização de conceitos EP26 

Construtos: Efeitos 

C32 Abordagem/visão holística do fuzzy front end EP03 

C33 Quantidade das ideias geradas EP10 

C34 
Qualidade das ideias geradas: diz respeito à qualidade de uma idéia/proposta 
de solução. Inclui, por exemplo, se uma solução é adequada para atender a 
necessidades dos clientes. 

EP10, EP20, 
EP21, EP31 

C35 Qualidade das decisões: refere-se à tomada de melhores decisões 

EP18, EP33, 

EP34, EP35, 

EP40 
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C36 Qualidade do processo do FFE EP07 

C37 Qualidade do processo de inovação EP22 

C38 
Desempenho do FFE: refere-se aos ganhos no desempenho do processo do 
FFE, inclusive impactos na velocidade do processo, gerando um 
desenvolvimento acelerado de novos produtos. 

EP04, 

EP40 

C39 Desenvolvimento de produtos radicais EP30 

C40 Diminuição dos riscos EP42 

C41 Diminuição das incertezas  
EP23, EP24, 

EP42 

C42 Entendimento do projeto de desenvolvimento de novos produtos EP24 

C43 Desempenho do projeto de desenvolvimento de novos produtos EP23, EP40 

C44 Sucesso do produto no mercado EP25 

C45 Sucesso do projeto de desenvolvimento de novos produtos 
EP07, EP10, 
EP40 

Proposições 

Cultura/orientação organizacional 

P1 
Decidir e estabelecer cultura/orientação da empresa (se orientada a 
processo, se cultura de colaboração, etc.) contribui positivamente na direção 
de um front end holístico. 

 

E1 

Estabelecer e garantir que a cultura da empresa esteja sempre presente 
pode ajudar para que pré-requisitos/características chaves de um 
desenvolvimento não estejam ausentes. Ao seguir os processos 
organizacionais ou ao garantir que uma cultura de colaboração esteja 
presente, aumentam-se as chances de que a organização trabalhe com uma 
visão única/holística de si mesma e que está alinhada como um todo. 

EP03 

Colaboração cross-funcional 

P2 
O uso de colaboração entre indivíduos afeta positivamente a qualidade 
das ideias geradas. 

EP31 

E2 

Colaboração cross-funcional contribui para que diferentes indivíduos com 
diferentes habilidades discutam as melhores formas para atender as 
necessidades dos clientes. A existência de pessoas com diferentes 
habilidades gerando ideias permite que diferentes aspectos do produto 
(questões técnicas, questões do mercado, questões legais, etc.) sejam 
considerados e integrados no produto. Este trabalho coletivo contribui para 
que as ideias geradas sejam mais completas e, portanto, de maior qualidade. 

 

P3 
O uso de colaboração cross-funcional afeta positivamente a qualidade 
das ideias geradas. 

EP43 

E3 

Colaboração cross-funcional, um caso particular da colaboração entre 
indivíduos de diferentes funções, além de apresentar os benefícios da 
colaboração entres indivíduos de maneira geral, possuem o adicional da 
integração entre as diversas áreas funcionais da organização, como 
Marketing, Produção e P&D, que levam ao desenvolvimento de produtos que 
podem responder aos aspectos técnicos e de mercado. A existência de 
pessoas com diferentes habilidades gerando ideias permite que diferentes 
aspectos do produto (questões técnicas, questões do mercado, questões 
legais, etc.) sejam considerados e integrados no produto. Este trabalho 
coletivo contribui para que as ideias geradas sejam mais completas e, 
portanto, de maior qualidade. 
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P4 
O uso de colaboração cross-funcional afeta positivamente o desempenho 
do processo do FFE 

EP40 

E4 

A integração e colaboração entre indivíduos de diferentes funções na 
organização favorecem de várias maneiras as etapas iniciais do processo: 
promovem a disponibilização e o uso facilitado e ágil de informação, a 
resolução mais adequada e holística de problemas, o tratamento mais 
adequado dos riscos do projeto, a diminuição do tempo gasto com falta ou 
perda de informação. A existência de pessoas de diferentes funções e com 
diferentes habilidades permite que informações, habilidades e recursos 
necessários ao projeto sejam conhecidos, estejam disponíveis em tempo 
hábil e possam ser integradas ao FFE. Assim, é esperado que esta 
colaboração favoreça o andamento mais rápido do projeto, uma possível 
geração de ideias com potencial de sucesso e a consequente diminuição dos 
custos, aumentado a eficiência do FFE. Todos estes benefícios estão 
relacionados ao desempenho do FFE. Portanto, os benefícios resultantes da 
colaboração cross-funcional afetam e influenciam o desempenho geral do 
processo do Fuzzy Front End. 

 

P5 
O uso de colaboração cross-funcional afeta positivamente o sucesso do 
produto no mercado 

EP25 

E5 

Colaboração favorece para que diferentes indivíduos com diferentes 
habilidades possam discutir melhores formas para atender as necessidades 
dos clientes. A existência de pessoas com diferentes habilidades gerando 
ideias permite que diferentes aspectos do produto (questões técnicas, 
questões do mercado, questões legais, etc.) sejam considerados e integrados 
no produto. Integração entre diversas áreas funcionais da organização, como 
Marketing, Produção e P&D, leva ao desenvolvimento de produtos que 
podem responder aos aspectos técnicos e de mercado. Particularmente no 
caso da integração com Marketing, tem-se um entendimento maior do 
mercado-alvo, dos clientes e de suas necessidades, o que leva ao 
desenvolvimento de produtos que satisfazem as necessidades dos usuários e 
do mercado e, por atenderem melhor, apresentam maiores chances de serem 
bem sucedidos no mercado.   

 

Métodos de geração de ideias 

 P6 
O uso de métodos de geração de ideias afeta positivamente a qualidade 
das ideias 

EP43 

E6 

Os métodos de geração de ideias como brainstoming, TRIZ, entre outros, 
surgem com o objetivo de facilitar e estimular a geração de ideias. Vários 
desses métodos afetam a qualidade ao permitir a interação de pessoas, por 
exemplo, discutindo a relevância dessas ideias. Portanto, esses métodos 
podem aumentar a qualidade das ideias que são geradas através desses 
meios. 

 

Criatividade e liberdade organizacional 

P7 
O nível de criatividade organizacional afeta positivamente a quantidade e 
a qualidade de ideias. 

EP10 

E7 

A existência de criatividade nos indivíduos da organização ou como parte de 
uma cultura criativa reflete a existência de pessoas com capacidade criativa. 
Este é um elemento que tem sido frequentemente associado à capacidade de 
gerar mais e melhores ideias. Portanto, o nível de criatividade pode levar a 
organização a ter uma maior facilidade na geração de ideias em quantidade e 
em qualidade.  

 

P8 
O nível de criatividade organizacional é positivamente relacionado ao 
sucesso do produto no mercado. 

EP10 
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E8 

A criatividade da organização e de seus funcionários possibilita a geração de 
mais e melhores ideias. Como consequência do aumento dessa qualidade, 
tem-se produtos/ideias com maior potencial de endereçar corretamente o 
mercado-alvo e as necessidades dos clientes, o que contribui para o sucesso 
do produto quando lançado no mercado. 

 

P9 
O estímulo à criatividade e liberdade afeta positivamente a integração dos 
níveis estratégico e operacional. 

EP22 
 

E9 

O estímulo à criatividade e liberdade de diversas maneiras (provendo 
ferramentas, alocando tempo para trabalhos criativos, entre outras) contribui 
para que formas de cooperação ocorram entre os envolvidos. Esta 
cooperação pode se dar em diferentes níveis da organização, incluindo 
estratégico e operacional.  

 

 

Balanço entre controle, liberdade e criatividade 

P10 
O balanceamento entre controle, liberdade e criatividade afeta 
positivamente a integração dos níveis estratégico e operacional. 

EP22 

E10 

O nível de criatividade e liberdade precisará ser balanceado com algum nível 
de controle. Tal controle permitirá que as ideias não se distanciem dos 
objetivos estratégicos da organização. Este controle assume o papel de 
garantir que as ideias e conceitos estejam focadas em atender às 
necessidades da organização. Portanto, este balanceamento garante a 
integração entre os dois níveis. 

 

 

Apoio e suporte organizacional 

P11 
O apoio e suporte organizacional afeta positivamente o sucesso do 
projeto de desenvolvimento de novos produtos 

EP40 

E11 

Apoio e suporte são elementos que fazem com que o projeto conte com 
recursos financeiros e humanos mesmo em tempos de dificuldade. Se a alta 
direção decide apoiar e suportar determinado projeto, ele não será o primeiro 
projeto a ter os recursos cortados no caso de dificuldade em manter projetos 
executando. 

 

Integração com clientes e usuários 

P12 
Integração com clientes e usuários afeta positivamente o entendimento 
das necessidades do cliente. 

EP32 

E12 
Integração permite uma maior interação com o cliente, que por sua vez 
contribui com a obtenção das necessidades e desejos do cliente, gerando um 
entendimento maior do mesmo. 

 

P13 
A integração com clientes e usuários afeta positivamente o sucesso do 
projeto de desenvolvimento de novos produtos. 

EP07 

E13 

Integração permite uma maior interação com o cliente, que por sua vez 
contribui com a obtenção das necessidades e desejos do cliente, gerando um 
entendimento maior do mesmo. Este maior entendimento aumenta as 
chances de que o projeto efetivamente seja bem-sucedido, particularmente 
no sentido de atender às necessidades dos clientes e usuários. 

 

Qualidade da avaliação de ideias 

P14 
A qualidade da avaliação de ideias afeta positivamente o sucesso do 
projeto de desenvolvimento. 

EP10 

E14 
A qualidade da avaliação aumenta as chances de que ideias e conceitos que 
atendem às necessidades de clientes e usuários e da organização sejam 
selecionadas. 
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Estudos de viabilidade 

P15 
O uso de estudos de viabilidade é positivamente relacionado à redução de 
incertezas. 

EP23, EP24, 

EP42  

E15 
Estudos de viabilidade aumentam a informação e o conhecimento disponível 
particularmente nos aspectos que necessitam de um maior estudo quanto a 
sua viabilidade. Este novo conhecimento ajuda na diminuição das incertezas. 

 

P16 
O uso de estudos de viabilidade afeta positivamente o sucesso do projeto 
de desenvolvimento. 

EP10 

E16 
A diminuição das incertezas e o conhecimento de formas de resolver essas 
incertezas por fim contribuirá para que o projeto seja bem-sucedido. 

 

Métodos e ferramentas de seleção de ideias/conceitos/produtos 

P18 
O uso de métodos e ferramentas de seleção de ideias/conceitos/produtos 
afeta positivamente a qualidade das decisões. 

EP18, EP33, 

EP34, 

EP35 

E18 

Utilizar métodos e ferramentas para selecionar idéias tende a tornar mais 
claras as vantagens e desvantagens de uma dada opção. Assim, o uso 
dessas ferramentas pode facilitar a comparação entre alternativas de solução 
e, portanto, fornecer mais informações que permitirão ao gestor tomar 
melhores decisões. 

 

Entendimento do mercado e clientes 

P19 
O entendimento do mercado afeta positivamente a qualidade das 
decisões. 

EP40 

E19 

Entender o mercado fornece diversas informações tais como, público-alvo, 
negócios, potenciais clientes e suas demandas, leis que rejem o mercado, 
que são fundamentais e auxiliam na melhor tomada de decisão, 
consequentemente melhorando a qualidade das decisões. 

 

P20 
O entendimento do cliente afeta positivamente a qualidade das ideias 
geradas. 

EP20, EP21 

E20 

A compreensão melhor das necessidades dos clientes, o entendimento 
permite à organização fazer uso das informações obtidas pelo esforço de 
entender o cliente e pode gerar ideias orientadas em atender essas 
necessidades específicas. O uso de técnicas e ferramentas para o 
entendimento do cliente pode servir como facilitadores neste sentido. 

 

P21 
O entendimento do cliente afeta positivamente o desempenho do projeto 
de desenvolvimento de novos produtos 

EP23 

E21 

O entendimento do cliente, que diz respeito à melhor compreensão dos seus 
desejos e necessidades ajuda a guiar melhor o projeto e o gerenciamento. A 
identificação das necessidades e desejos do cliente pode ser integrada pela 
equipe ao processo, pode tornar mais claro a necessidade do cliente para 
todos os envolvidos no desenvolvimento do produto, facilitando o 
desenvolvimento, diminuindo as chances de fracasso por falta de 
entendimento das necessidades do cliente. Estes aspectos, por fim, afetam e 
influenciam desempenho geral do projeto de desenvolvimento. 

 

Comunicação 

P22 A comunicação afeta positivamente o alinhamento organizacional EP03 

E22 
O uso de comunicação adequada permite a transferência de conhecimento 
acerca da estratégia, objetivos e metas da organização entre todos os 
membros e unidades. A comunicação destes elementos permite que os 
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diversos níveis da organização conheçam e possam orientar seus esforços 
no sentido de adequar as suas atividades para estarem alinhadas. Uma vez 
que o alinhamento organizacional é visto como a integração dos elementos 
da organização em torno do propósito essencial dos negócios, onde 
estratégia, pessoas, processos e clientes são alinhados, pode-se dizer que a 
comunicação adequada contribui para alinhar os elementos essenciais do 
negócio. Portanto, a comunicação adequada facilita o alinhamento 
organizacional. 

P23 A comunicação afeta positivamente a qualidade das decisões. EP19 

E23 

O uso de comunicação correta da estratégia, objetivos e metas da 
organização entre todos os membros permite que os diversos níveis da 
organização conheçam e possam orientar seus esforços no sentido de 
adequar as suas atividades para estarem alinhadas à estratégia. A 
comunicação também deve incluir a comunicação com o cliente. A 
comunicação pode melhorar a integração e ainda permite um conhecimento 
maior das necessidades do cliente ao prover uma maior quantidade de 
informação que pode ser utilizada para a tomada de melhores decisões. 

 

P24 
A comunicação da estratégia é positivamente relacionada à eficiência 
integração dos níveis estratégico e operacional. 

EP22 

E24 

O uso de comunicação efetiva e adequada deve incluir a comunicação 
correta da estratégia, objetivos e metas da organização entre todos os 
membros. A comunicação de tal estratégia permite que os diversos níveis da 
organização conheçam e possam orientar seus esforços no sentido de 
adequar as suas atividades para estarem alinhadas à estratégia. O uso de 
reuniões e planejamento participativo, por exemplo, podem contribuir com o 
alcance disto. 

 

P25 
A comunicação correta dos objetivos do projeto afeta positivamente o 
entendimento do projeto de desenvolvimento de novos produtos 

EP24 

E25 

O uso de comunicação efetiva e adequada contribui para o conhecimento dos 
objetivos do projeto, compartilhamento de informação, transmissão de 
conhecimento. Além disso, o uso diversos artefatos como, por exemplo, 
planos de projeto, documento dos requisitos do produto, ajudam no melhor 
entendimento de projeto. Estes artefatos são criados com o objetivo de 
comunicar algum aspecto do projeto que gera um maior entendimento no 
projeto. 

 

Alinhamento estratégico/organizacional 

P26 
O alinhamento estratégico/organizacional contribui positivamente na 
direção de um front end holístico 

EP03 

E26 
O esforço em alinhar a organização contribui para uma visão holística do front 
end. 

 

P27 
O alinhamento estratégico/organizacional nos diversos níveis da 
organização afeta positivamente a eficácia da integração nos níveis 
estratégico e operacional 

EP22 

E27   

Modelo de FFE 

P28 
A escolha de um modelo de FFE adequado ao contexto e necessidades do 
projeto ou empresa afeta positivamente a criação de um front end holístico 

EP03 

E28   

P29 A escolha de um modelo de FFE adequado ao contexto e necessidades do EP08 
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projeto ou empresa afeta positivamente o gerenciamento do FFE 

E29   

P30 
A escolha de um modelo de FFE adequado ao contexto e necessidades do 
projeto ou empresa afeta positivamente a integração dos níveis estratégico 
e operacional 

EP22 

E30   

Integração dos níveis estratégico e operacional 

P31 
A eficaz integração dos níveis estratégico e operacional afeta 
positivamente a qualidade do processo de inovação. 

EP22 

E31   

Simplicidade 

P32 A simplicidade é positivamente relacionada à redução dos riscos EP42 

E32 

Quanto mais complexo um projeto maior o risco associado. Projetos mais 
simples tendem a apresentar um menor grau de complexidade. Quanto 
menor a complexidade, menores as incertezas associadas ao projeto e, 
consequentemente menos riscos, uma vez que se compreende melhor o 
projeto. 

 

P33 A simplicidade é positivamente relacionada à redução das incertezas EP42 

E33 

Quanto mais complexo um projeto maior o risco associado. Projetos mais 
simples tendem a apresentar um menor grau de complexidade. Quanto 
menor a complexidade, menores as incertezas associadas ao projeto e, 
consequentemente menos riscos, uma vez que se compreende melhor o 
projeto. 

 

Participação ativa da gerência e do time 

P34 
A participação ativa da gerência e do time é positivamente relacionada à 
qualidade do processo do FFE. 

EP06 

E34   

Planejamento do FFE 

P35 
O adequado planejamento do FFE é positivamente relacionado à redução 
de incertezas no projeto. 

EP23, EP24 

E35 

O planejamento nos estágios iniciais do projeto permite aos membros da 
equipe identificar possíveis pontos de problema e pontos de incerteza. Este 
reconhecimento antecipado das incertezas permite que estas possam ser 
minimizadas a partir da obtenção de mais informação e conhecimento que 
resolva os pontos desconhecidos e possam ainda documentar a forma como 
as incertezas serão resolvidas. Portanto, planejar nesses estágios contribui 
mais com a redução das incertezas do projeto.  

 

P36 
O adequado planejamento do FFE é positivamente relacionado à qualidade 
do processo do FFE 

EP06 

E36 

O planejamento nos estágios iniciais do projeto contribui para diminuir as 
incertezas e, com isso, permite à equipe definir  Com o melhor planejamento, 
a equipe estará mais preparada para lidar melhor com ameaças ou 
oportunidades inesperadas.   

 

Redução de incerteza 

P37 
A redução de incerteza é positivamente relacionada ao aumento de 
inovação e conhecimento. 

EP05 



 

 

82 

E37 
Quanto mais planejado, mais conhecimento e mais informação se tem sobre 
o projeto. Informação e conhecimento contribuem significativamente com a 
redução de incertezas quanto ao projeto. 

 

Abordagens/processos exploratórios/evolucionários 

P38 
O uso de abordagens/processos exploratórios/evolucionários afetam 
positivamente o desempenho do processo do FFE 

EP04 

E38 

Abordagens exploratórias/iterativas são uma maneira adequada de propor, 
explorar e experimentar várias alternativas de ideias, conceitos e soluções. A 
existência de diversas alternativas conhecidas de solução traz diversos 
benefícios, entre os quais: permite identificar rapidamente as soluções que 
podem ser adequadas. Além disso, ao considerar diversas alternativas e 
compará-las umas com as outras ou demonstrá-las a usuários finais para 
obtenção de avaliação inicial de sua qualidade, pode-se deixar de lado 
soluções que já apresentem baixo nível de qualidade (satisfação). Com a 
diminuição das alternativas que efetivamente serão desenvolvidas ou, pelo 
menos, testadas cuidadosamente, têm-se uma maior probabilidade de que o 
desenvolvimento ocorra em um tempo menor. Como resultado, pode-se ter 
um ganho no aumento da velocidade com que um produto competitivo e que 
satisfaz as necessidades e desejos dos usuários é desenvolvido. Essas 
abordagens podem fazer com que o FFE demore mais para ser concluído 
devido ao aumento esperado no número de alternativas que serão 
estudadas. Todavia, isto é preferível, pois pode potencialmente diminuir o 
tempo gasto na etapa de desenvolvimento e, como consequência no custo 
uma vez que os custos de correções e adaptações no FFE são menores do 
que nas demais fases.  

 

P39 
O uso de abordagens/processos exploratórios/evolucionários afeta 
positivamente a qualidade do produto (satisfação do cliente, necessidades 
e demandas) 

EP04 

E39 

Abordagens exploratórias/iterativas são uma maneira adequada de propor, 
explorar e experimentar várias alternativas de solução. A existência de 
diversas alternativas conhecidas de solução traz diversos benefícios, entre os 
quais: a possibilidade de comparação entre diferentes alternativas ou 
protótipos de solução; a avaliação comparativa dessas alternativas por parte 
do cliente ou usuário final; a diminuição dos riscos e incertezas resultantes de 
uma melhor compreensão das alternativas; um retorno por parte do cliente 
sobre quais das alternativas mais atende às suas necessidades, entre outros. 
Estes benefícios contribuem para definir produtos que apresentam maiores 
chances de satisfazer o cliente e atender às suas expectativas. Estas 
características representam algumas das principais características presentes 
em produtos de qualidade. Portanto, explorar alternativas de solução 
contribui para que produtos de melhor qualidade sejam desenvolvidos.  

 

P40 
O uso de abordagens/processos mais exploratórios/evolucionários afeta 
positivamente o sucesso da inovação 

EP17 

E40 

Abordagens exploratórias/evolucionárias permitem propor e experimentar 
várias alternativas de solução. Essa exploração permite que a equipe utilize o 
conhecimento do mercado e apresente soluções técnicas que levem em 
consideração o conhecimento do mercado, refinando o resultado por meio de 
várias versões até que seja conhecida a alternativa mais adequada. Esta 
abordagem, portanto, aumenta as chances de que uma alternativa com maior 
potencial de sucesso seja selecionada.  

 

P41 
O uso de abordagens/processos mais exploratórios/evolucionários afeta 
positivamente a integração entre conhecimento técnico e de mercado. 

EP17 
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E41 

Abordagens exploratórias/evolucionárias permitem propor e experimentar 
várias alternativas de solução. Essa exploração permite que a equipe utilize o 
conhecimento do mercado e apresente soluções técnicas que levem em 
consideração o conhecimento do mercado, refinando o resultado por meio de 
várias versões até que seja conhecida a alternativa mais adequada.  

 

P42 
O uso de abordagens mais exploratórias/evolucionários afeta 
positivamente o desenvolvimento de produtos radicais 

EP30 

E42 

Uma vez que não se tem conhecimento completo sobre os requisitos de um 
produto radical, o uso de processos interativos e abordagens mais 
exploratórias tornam-se facilitadores para a busca e avaliação de alternativas 
de solução. Segundo Sommerville (2007), partes de um sistema difíceis de 
serem especificadas antecipadamente devem sempre ser desenvolvidas 
usando uma abordagem exploratória. A proposição aqui definida supõe que 
este tipo de abordagem também ajuda no desenvolvimento de produtos 
radicais uma vez que estes apresentam um alto nível de incerteza, sendo 
difícil conhecer ou especificar os seus requisitos com antecedência. Portanto, 
estes produtos são melhor desenvolvidos de maneira evolutiva. 

 

Experiência e maturidade de uma equipe 

P43 
O nível de experiência e maturidade de uma equipe afeta positivamente a 
desempenho do processo do FFE. 

EP40 

E43 

O nível de experiência e maturidade de uma equipe facilita a integração das 

capacidades individuais e garante um nível de conhecimento e experiência 
com projetos passados. Tal conhecimento permite que estas equipes saibam 
como em diversas situações ou como obter o conhecimento necessário em 
um determinado ponto do processo. Essa maturidade permite que executem 
o processo do FFE de forma mais ágil, acelerando-o e, portanto, contribuindo 
para o desempenho do processo do FFE. 

 

Compartilhamento de informação e conhecimento 

P44 
O compartilhamento de informação e conhecimento afeta positivamente a 
integração das capacidades e recursos organizacionais. 

EP40 

E44 

A distribuição de informação e conhecimento é o que permite à organização 
conhecer suas capacidades e recursos. Quanto mais informação e 
conhecimento disponível, especialmente no que diz respeito aos recursos 
disponíveis e às capacidades da organização e dos indivíduos que dela 
fazem parte, maiores as chances de que esse conhecimento seja usado para 
uma integração mais eficaz dessas capacidades e recursos. Portanto, o 
compartilhamento de informação e conhecimento favorece a integração e 
contribui positivamente com ela. 

 

Integração das capacidades e recursos organizacionais 

P45 
A integração das capacidades e recursos organizacionais afeta 
positivamente o sucesso do produto. 

EP40 

E45  

A integração das capacidades dos indivíduos de uma organização e de 
outras capacidades da mesma contribui para que diferentes necessidades 
sejam endereçadas como, por exemplo, necessidades técnicas e de 
mercado. As capacidades individuais e organizacionais, quando 
adequadamente integradas, contribuem para responder melhor às 
oportunidades que surgem. Quanto mais conhecidas as capacidades, 
maiores as chances de que sejam corretamente integradas. Colaboração 
entre indivíduos é uma das formas de integrar estas capacidades. Ao 
responder melhor às necessidades, aumentam-se as chances de que os 
problemas técnicos sejam mais facilmente resolvidos e as reais necessidades 
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do mercado sejam endereçadas, contribuindo para o desenvolvimento bem-
sucedido do produto. Além disso, a integração permite que diferentes 
aspectos do produto (questões técnicas, questões do mercado, questões 
legais, etc.) sejam considerados e integrados no produto. Como 
consequência desses resultados intermediários, aumentam-se as chances de 
que o produto seja bem-sucedido. 

Colaboração de pessoal interno 

P46 
O uso de pessoal interno, como fonte para geração de ideias, é 
positivamente relacionado à qualidade das ideias/produtos. 

EP10 

E46 

Os membros de uma organização são os maiores conhecedores das forças e 
fraquezas da organização, do seu negócio e da sua estratégia. Pessoas 
internas à organização também são potencialmente melhores conhecedores 
dos clientes e do mercado-alvo da organização. Por estas razões, os 
membros internos de uma organização são potencialmente mais capazes de 
sugerir ideias que se encaixem no perfil da sua organização. Como resultado, 
as ideias sugeridas tendem a conciliar as forças da organização, sua 
estratégia e o mercado-alvo. Essas características permitem que sejam 
sugeridas ideias cujo conhecimento necessário para o desenvolvimento 
esteja presente na organização, o que deve potencialmente impactar na 
qualidade da ideia ou produto. 

 

P47 
O uso de pessoal interno, como fonte para geração de ideias, é 
positivamente relacionado ao sucesso do desenvolvimento. 

EP10 

E47 

Os membros de uma organização são potencialmente melhores 
conhecedores das forças e fraquezas da organização, do seu negócio, da 
sua estratégia, do perfil do cliente e do mercado-alvo. Por estas razões, os 
membros internos de uma organização são potencialmente mais capazes de 
sugerir ideias que se encaixem no perfil da sua organização. Como resultado, 
as ideias sugeridas tendem a conciliar as forças da organização, as 
habilidades dos membros, a estratégia da organização e o mercado-alvo, 
permitindo à organização um melhor uso do talento de seus membros. Essas 
características permitem que sejam sugeridas ideias cujo conhecimento 
necessário para o desenvolvimento esteja presente na organização, o que 
aumenta potencialmente as chances do desenvolvimento do produto ser 
bem-sucedido.  

 

Colaboração extra-organizacional 

P48 Feedback externo afeta positivamente a eficiência do processo EP40 

E48 

A busca constante por feedback externo à organização é um importante meio 
de busca por direção e validação da ideia ou produto. Pessoas externas à 
organização podem contribuir com pontos de vista potencialmente diferentes 
das pessoas internas à mesma. Ideias e alternativas de solução podem ser 
validadas e direções podem ser modificadas com base em novas 
informações e que, provavelmente, agregam maior valor e mais 
conhecimento. Por contribuir com a validação ou modificação de direções 
propostas, constante e antecipado feedback externo afeta positivamente o 
eficiência do processo. 

 

P49 
Colaboração entre competidores e grupos externos é positivamente 
relacionado à redução de incertezas. 

EP29 

E49 

Pessoas externas à organização podem contribuir com pontos de vista 
potencialmente diferentes das pessoas internas à mesma. Ideias e 
alternativas de solução podem ser validadas e direções podem ser 
modificadas com base em novas informações e que, provavelmente, 
agregam maior valor e mais conhecimento. Por contribuir com mais 
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informação e conhecimento que pode ser integrado ao já existente na 
organização, as incertezas podem ser bastante diminuídas. 

E50 
Colaboração entre competidores e grupos externos é positivamente 
relacionado à qualidade das ideias/produtos. 

EP29 

E50 

Pessoas externas à organização podem contribuir com pontos de vista 
potencialmente diferentes das pessoas internas à mesma. Competidores e 
universidades e governo podem acrescentar informação que adquiriram pela 
experiência. A colaboração é uma das formas de integrar as capacidades 
adquiridas por esses grupos. Ao integrar essas capacidades a organização 
por responder melhor às necessidades do mercado, ser mais capaz de 
resolver os problemas técnicos, gerando e servindo como crivo para a 
qualidade das ideias/produto. 

 

Dono/responsável pelo processo (process owner) 

P51 
Ter um dono/responsável pelo processo (process owner) contribui 
positivamente na direção de um front end holístico. 

EP03 

E51   

Abordagem/visão holística do fuzzy front end 

P52 
Uma abordagem/visão holística do fuzzy front end afeta positivamente o 
sucesso da inovação. 

EP03 

E52 

Uma abordagem holística do FFE permite à organização ter uma visão única 
da organização. Essa visão contribui para a integração da estratégia do 
negócio, estratégia do produto e ainda consegue ligar as decisões tomadas 
sobre produtos a estas estratégias. A partir da visão holística, pode-se tomar 
decisões específicas de uma determinada área sabendo qual a influência da 
decisão sobre as outras partes do todo. Pode-se ainda discutir questões 
específicas sem perder a abrangência. Isto favorece a integração das 
diversas partes da organização permitindo que elas cooperem entre si para 
alcance dos mesmos objetivos. Estes aspectos favorecem o sucesso da 
inovação buscada pela organização. 

 

Planejamento do negócio 

P53 
O planejamento do negócio é positivamente relacionado ao sucesso do 
desenvolvimento. 

EP16 

E53 

O planejamento do negócio é uma etapa complexa do desenvolvimento de 
novos produtos, mas é uma atividade que deve ser realizada. O resultado do 
planejamento deve, preferencialmente, ser documentado num plano formal 
de negócios que deve incluir, entre outras informações, a definição clara do 
conceito, a justificativa para o desenvolvimento do mesmo e o mercado alvo. 
Estes aspectos contribuem para que um conceito prossiga para o 
desenvolvimento apenas se verificado o seu potencial de ser bem sucedido. 
A definição clara do produto, sua justificativa, o estudo do seu mercado e 
clientes, estudos de viabilidade técnica, identificação das tecnologias 
necessárias, identificação dos recursos humanos e financeiros necessários, e 
o planejamento dos riscos, por exemplo, são alguns dos elementos já 
reconhecidos na literatura como necessários para o sucesso do 
desenvolvimento de um produto. Portanto, o plano de negócios que 
contempla um planejamento adequado do negócio capaz de abranger estes 
elementos pode contribuir para o sucesso do desenvolvimento. 

 

P54 
A formulação de um plano formal de negócios é positivamente relacionada 
ao sucesso do desenvolvimento. 

EP10 

E54 O resultado do planejamento, documentado no plano de negócios, apresenta 
informação e conhecimento obtido através do processo de planejar que 
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fornece diversos elementos importantes para o sucesso do produto. A 
definição clara do produto, sua justificativa, o estudo do seu mercado e 
clientes, estudos de viabilidade técnica, identificação das tecnologias 
necessárias, identificação dos recursos humanos e financeiros necessários, e 
o planejamento dos riscos, por exemplo, são alguns dos elementos já 
reconhecidos na literatura como necessários para o sucesso do 
desenvolvimento de um produto. Portanto, o plano de negócios que 
contempla um planejamento adequado do negócio capaz de abranger estes 
elementos pode contribuir para o sucesso do desenvolvimento. 

P55 
A formulação de um plano formal de negócios é positivamente relacionada 
ao sucesso do produto no mercado. 

EP10 

E55 

Viabilidade de mercado, análise e detalhamento do mercado-alvo e dos 
clientes (seus desejos e necessidades e suas características). A identificação 
das necessidades e desejos do cliente pode ser integrada pela equipe ao 
processo, pode tornar mais claro a necessidade do cliente para todos os 
envolvidos no desenvolvimento do produto, facilitando o desenvolvimento, 
diminuindo as chances de fracasso por falta de entendimento das 
necessidades do cliente. Portanto, o plano de negócios que contempla um 
planejamento adequado do negócio pode afetar o desempenho, 
aceitabilidade e sucesso do produto no mercado. 

 

P56 
O planejamento do negócio contribui positivamente na direção de um front 
end holístico 

EP03 

E56 

O resultado do planejamento, documentado num plano formal de negócios, 
deve incluir, entre outras informações, a definição clara do conceito, a 
justificativa para o desenvolvimento do mesmo e o mercado alvo. A definição 
clara do produto, sua justificativa, o estudo do seu mercado e clientes está 
associada à diminuição de incertezas e riscos do projeto, permitindo aos 
tomadores de decisão chegar a um consenso e acordo antecipado sobre o 
conceito do produto. Esse conhecimento aprofundado do conceito conduz a 
direção decidir pela aprovação conceitos que alinhem estratégia, processos, 
clientes atribuindo uma abordagem holística ao desenvolvimento. 

 

Avaliação e contextualização de conceitos 

P57 
Avaliação e contextualização de conceitos afetam positivamente o 
sucesso do projeto 

EP26 

E57 

Considerar estes conceitos dentro do contexto pode ajudar mais do que 
seguir buscar apenas conceitos específicos e que podem não ser úteis para o 
contexto considerado. Há necessidade de distinguir melhor os tipos de 
conceitos (cliente e mercado x tecnologia, por exemplo). A não realização 
disso adiciona incertezas e riscos ao projeto diminuindo as chances de 
sucesso. Portanto, os conceitos precisam ser entendidos claramente e 
avaliados adequadamente para afetarem as chances de sucesso do projeto. 

 

 

Para facilitar o uso da teoria, a Tabela 4.14 sumariza os efeitos relacionados com as 

práticas do FFE identificadas na revisão sistemática. A tabela é organizada de 

maneira que alguém que utilize os resultados desta revisão possa analisar que efeito 

é almejado para o Fuzzy Front End e verificar quais práticas podem potencialmente 

conduzir àquele efeito. Conhecidas as práticas potenciais, o usuário pode optar por 
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uma delas para conduzir testes piloto sobre a aplicabilidade da prática no seu 

contexto. 

 

Efeitos Práticas relacionadas 

Abordagem/visão holística do 
fuzzy front end 

C1. Cultura/orientação organizacional 

C14. Alinhamento estratégico/organizacional 

C15. Modelo de FFE 

C28. Dono/responsável pelo processo (process owner) 

C30. Planejamento do negócio 

Quantidade das ideias geradas C5. Criatividade e liberdade organizacional 

Qualidade das ideias geradas 

C2. Colaboração cross-funcional 

C3. Colaboração entre indivíduos 

C4. Métodos de geração de ideias 

C5. Criatividade e liberdade organizacional 

C12. Entendimento do mercado e clientes 

C26. Colaboração de pessoal interno 

C27. Colaboração extra-organizacional 

Qualidade das decisões 

C5. Criatividade e liberdade organizacional 

C11. Métodos e ferramentas de seleção de 

ideias/conceitos/produtos 

C12. Entendimento do mercado e clientes 

C13. Comunicação 

Qualidade do processo do FFE 

C15. Modelo de FFE 

C18. Participação ativa da gerência e do time 

C19. Planejamento do FFE 

C27. Colaboração extra-organizacional 

Qualidade do processo de 
inovação 

C16. Integração dos níveis estratégico e operacional 

Desempenho do FFE 

C2. Colaboração cross-funcional 

C21. Abordagens/processos 

exploratórios/evolucionários 

C23. Experiência e maturidade de uma equipe 

Desenvolvimento de produtos 
radicais 

C21. Abordagens/processos 

exploratórios/evolucionários 

Diminuição dos riscos C17. Simplicidade 

Diminuição das incertezas  

C10. Estudos de viabilidade 

C17. Simplicidade 

C19. Planejamento do FFE 

Tabela 4.14 – Efeitos esperados e práticas relacionadas 
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C27. Colaboração extra-organizacional 

Integração dos níveis 
estratégico e operacional 

C5. Criatividade e liberdade organizacional 

C6. Balanço entre controle, liberdade e criatividade 

C13. Comunicação 

C14. Alinhamento estratégico/organizacional 

C15. Modelo de FFE 

Alinhamento organizacional C13. Comunicação 

Entendimento das 
necessidades do cliente 

C8. Integração com clientes e usuários 

Aumento de inovação e 
conhecimento 

C20. Redução de incerteza 

Qualidade do produto 
C21. Abordagens/processos 

exploratórios/evolucionários 

Integração das capacidades e 
recursos organizacionais 

C21. Abordagens/processos 

exploratórios/evolucionários 

C24. Compartilhamento de informação e conhecimento 

Entendimento do projeto de 
desenvolvimento de novos 
produtos 

C13. Comunicação 

Desempenho do projeto de 
desenvolvimento de novos 
produtos 

C12. Entendimento do mercado e clientes 

Sucesso do produto no 
mercado 

C2. Colaboração cross-funcional 

C5. Criatividade e liberdade organizacional 

C30. Planejamento do negócio 

Sucesso do projeto de 
desenvolvimento de novos 
produtos 

C7. Apoio e suporte organizacional 

C9. Qualidade da avaliação de idéias 

C10. Estudos de viabilidade 

C26. Colaboração de pessoal interno 

C30. Planejamento do negócio 

C31. Avaliação e contextualização de conceitos 

Sucesso do produto/inovação 

C21. Abordagens/processos 

exploratórios/evolucionários 

C25. Integração das capacidades e recursos 

organizacionais 

C1. Abordagem/visão holística do fuzzy front end 

 

As práticas evidenciadas na literatura são provenientes de diversos modelos de 

FFE e de desenvolvimento de novos produtos. Cada prática tende a ser aplicável a 

algum aspecto particular do FFE que pode ser uma atividade ou algum outro 
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elemento. Portanto, para tornar o modelo de melhores práticas do FFE mais 

facilmente entendido e didático, foram definidas classes baseadas em uma 

terminologia comum de modo que toda prática possa ser incluída em uma classe. 

Para organizar as práticas em classes mais abstratas, este trabalho considerou as 

atividades e elementos dos modelos de Khurana e Rosenthal (1998) e Koen et al. 

(2002) para sugerir uma estrutura ou classes para as práticas. Naturalmente, 

algumas práticas podem ser aplicáveis em mais de uma classe. Nestes casos, 

optou-se por incluir a prática onde ela mais se adéqua. As classes sugeridas foram:  

Estratégia: classe onde são incluídas práticas relacionadas a estratégias tanto 

de negócios (KOEN et al., 2002), quanto de produto e portfólio; 

Liderança e organização: classe que diz respeito à maneira como a 

organização é estruturada (ex: times funcionais ou times multi-funcionais/inter-

funcionais), incluindo os elementos de liderança; 

Cultura e Clima: classe onde são incluídas práticas relacionadas à cultura 

interna da organização, incluindo práticas que contribuem com a existência de um 

clima orientado para a inovação; 

Processo do FFE: classe relacionada ao processo do FFE e suas atividades 

específicas. A classe foi subdividida segundo as atividades ou elementos presentes 

nos modelos de Khurana e Rosenthal (1998) e Koen et al. (2002). As atividades 

listadas a seguir já foram definidas na Seção 2.3. 

 – Identificação de oportunidade 

 – Análise de oportunidade 

 – Geração e enriquecimento de idéias 

 – Seleção de idéias 

 – Definição do conceito 

 – Geral: esta subclasse de Processo do FFE inclui práticas que não tratam 

especificamente de quaisquer dos elementos anteriores, mas dão orientações sobre 

a melhoria do processo do Fuzzy Front End de maneira geral. 
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A organização das práticas em classes mais abstratas é apresentada na . 

 

Práticas no Fuzzy Front End 

Estratégia 

C1. Cultura/orientação organizacional 

C13. Comunicação 

C16. Integração dos níveis estratégico e operacional 

C19. Planejamento do FFE 

C25. Integração das capacidades e recursos organizacionais 

C30. Planejamento do negócio 

Liderança e Organização 

C7. Apoio e suporte organizacional 

C18. Participação ativa da gerência e do time 

C23. Experiência e maturidade de uma equipe 

Cultura e Clima 

C2. Colaboração cross-funcional 

C3. Colaboração entre indivíduos 

C5. Criatividade e liberdade organizacional 

C6.  Balanço entre controle, liberdade e criatividade 

C24. Compartilhamento de informação e conhecimento 

C26. Colaboração de pessoal interno 

C27. Colaboração extra-organizacional 

C28. Dono/responsável pelo processo 

FFE: Identificação de oportunidade 

- 

FFE: Análise de oportunidade 

- 

FFE: Geração e enriquecimento de idéias 

C4. Métodos de geração de ideias 

C8. Integração com clientes e usuários 

C12. Entendimento do mercado e clientes 

Tabela 4.8 – Distribuição das práticas do fuzzy front end em classes  
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FFE: Avaliação e seleção de idéias 

C9. Qualidade da avaliação de ideias 

C11. Métodos e ferramentas de seleção de ideias/conceitos/produtos 

C10. Estudos de viabilidade 

FFE: Definição do conceito/Business Case 

- 

Processo do FFE: Geral 

C15. Modelo de FFE 

C17. Simplicidade 

C20. Redução de incerteza 

C21. Abordagens/processos exploratórios/evolucionários 

C29. Abordagem/visão holística do fuzzy front end 

C31. Avaliação e contextualização de conceitos 

 

Algumas das decisões tomadas para a organização das práticas e, 

consequentemente, para a criação das tabelas são sumarizadas a seguir. 

Em primeiro lugar, algumas práticas aparentam apresentar alguma relação 

entre si de maneira que uma primeira ideia é abstraí-las numa única prática. O 

mesmo acontece com alguns efeitos. No entanto, em alguns desses casos 

preferimos manter as práticas ou efeitos separados para evitar conclusões que não 

são, de fato, previstas pelo autor original do estudo ou, em alguns casos, para deixar 

claro a presença de práticas intermediárias.  

Em segundo lugar, efeitos como ―sucesso no desenvolvimento‖ e ―sucesso no 

mercado‖ poderiam ter sido abstraídos no efeito ―sucesso‖. Entretanto, preferimos 

mantê-los separados em 3 efeitos. Esta decisão permite que organizações possam 

endereçar suas necessidades de forma mais específica, de acordo com suas 

necessidades, se técnicas ou de mercado. 

4.3. DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS 

Algumas análises quanto aos resultados obtidos podem ser realizadas:  

 Tabela 4.13:  



 

 

92 

o As informações da Tabela 4.13 sintetizam os achados em relação às 

evidências obtidas para as práticas do FFE e seus efeitos. O resultado 

é formado por 31 práticas e 14 efeitos.  Os resultados apresentaram 

uma variação entre 5 citações e 1 citação. Dentre as práticas 

identificadas, apenas 1 prática, ―Entendimento do mercado e clientes‖, 

apresentou 5 citações e 2 práticas, ―Estudos de viabilidade‖ e ―Métodos 

e ferramentas de seleção de ideias/conceitos/produtos‖ apresentaram 

4 citações. 

o Em relação aos efeitos, os resultados apresentaram uma variação 

entre 5 citações e 1 citação. Dentre os efeitos identificados, apenas 1 

efeito, ―Qualidade das decisões‖, apresentou 5 citações e apenas 1 

efeito, ―Qualidade das ideias geradas‖, apresentou 4 citações. 

 :  

o A  permite fazer algumas observações adicionais. Nota-se que para 

alguns dos efeitos existe uma gama de práticas que podem ser 

utilizadas, enquanto que para outros efeitos, apenas uma prática foi 

identificada. Este resultado deve estimular os utilizadores desses 

resultados pelo menos da seguinte forma: aqueles que têm utilizado 

práticas em projetos reais deveriam identificar se os efeitos que eles 

tem obtido estão relacionados nesta tabela e se os efeitos são obtidos 

pelas práticas aqui identificadas ou por outras práticas. Se por outras 

práticas, tal resultado deve se publicado para que o conhecimento que 

se tem sobre práticas e efeitos possa ser aumentado e oriente novas 

pesquisas. 

 :  

o A organização da  permite fazer algumas observações adicionais. 

Pode-se notar que algumas classes de práticas têm sido estudadas 

com mais frequência. Práticas relacionadas à Estratégia, Geração e 

enriquecimento de idéias e Processo do FFE são bem mais frequentes, 

enquanto práticas relacionadas à Identificação de oportunidade, 
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Análise de oportunidade e Definição do Conceito/Business Case não 

foram obtidas por este estudo. Embora isto também possa estar 

associado ao fato de que algumas práticas podem ter sido abstraídas 

em outras práticas que estavam mais relacionadas a outras classes do 

que a estas classes, percebe-se que tais classes têm sido 

negligenciadas por estudos da área de inovação no Fuzzy Front End. 

Isto aponta para o fato de que, embora muitas técnicas sejam 

conhecidas sobre como gerar mais e melhores idéias, é provável que 

estas ideias geradas não têm sido capazes de atender as 

oportunidades identificadas. Ideias necessitam ser propostas para 

atender a oportunidades identificadas e são de menor valor se não 

podem atender a necessidades identificadas. Portanto, a partir desses 

resultados entende-se que não tem se tornado conhecidas as técnicas 

e métodos de identificação e análise de oportunidades. De modo 

semelhante, mais pesquisa é requerida em práticas que contribuam 

com a Definição do Conceito/Business Case. 

o Ainda na tabela é possível supor que poucos trabalhos arriscam 

pesquisar práticas muito novas. Enquanto muita pesquisa é feita sobre 

métodos para geração de idéias, por exemplo, apenas um estudo 

arriscou dizer que a focar na simplicidade no FFE tem efeito no 

processo de inovação. Trabalhos na área precisam propor mais 

hipóteses inusitadas e desconhecidas, como simplicidade, por 

exemplo, para que estas possam ser conhecidas e experimentadas em 

outros estudos. 

Estes achados da Tabela 4.13 apresentam proposições que podem ser 

testadas através de estudos empíricos para a busca por evidências que confirmem 

ou refutem as proposições, aumentando o peso de evidência da prática ou do efeito 

em estudo. Esta atividade, teste, corresponde ao quinto passo do método de criação 

de teoria (SJØBERG et al., 2008). 

Os resultados apresentados na Tabela 4.13 podem potencialmente servir para 

endereçar problemas específicos em organizações com interesse em melhorar suas 
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atividades de desenvolvimento de novos produtos. Entretanto, embora alguns dos 

resultados apresentem mais evidências do que outros, não é possível garantir que 

uma organização que utilize as mesmas práticas de outra organização venha a obter 

os mesmos efeitos. Segundo Wohlin et al. (1996), estórias de sucesso não podem 

ser transferidas para uma outra organização. Uma tecnologia que funciona bem em 

determinado ambiente pode ser menos benéfica em outro contexto, exigindo que as 

organizações criem sua própria experiência. (BASILI, CALDIERA e ROMBACH apud 

WOHLIN et al., 1996). 

Portanto, mesmo para práticas e efeitos com alto peso de evidência, os 

resultados dispostos na Tabela 4.13 devem servir apenas como ponto de partida 

para que organizações possam obter mais informações sobre a aplicabilidade da 

prática e sobre seu efeito, sendo necessário avaliar estas questões antes mesmo de 

fazer maiores mudanças (WOHLIN et al., 2000). Abordagens para a introdução 

sistemática de tecnologia, como a de Wohlin et al. (2000), por exemplo, podem ser 

analogamente sugeridas para a introdução sistemática de melhores práticas no FFE. 
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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. 

LIMITAÇÕES E AMEAÇAS À VALIDADE 

Apesar da preocupação em utilizar um quadro metodológico rigoroso, esta pesquisa 

apresenta alguns problemas de ameaça à sua validade, Estas questões são 

identificadas e explicadas a seguir: 

 Devido a restrições de tempo, algumas bases de dados não foram 

consideradas. Algumas dessas bases foram: Science Direct, SpringerLink, 

InspecDirect e Scirus. Em lugar de Science Direct, esta dissertação optou 

por dar preferência à base de dados Scopus que afirma ser a maior base 

de dados de resumos e citações. Embora isto possa representar uma 

limitação e uma ameaça à validade externa, pode-se dizer que a ameaça 

à validade externa desta pesquisa é menor do que no principal estudo 

para identificação de melhores práticas do Fuzzy Front End, o trabalho de 

Koen et al. (2002). Isto porque, ao contrário do estudo trabalho de Koen et 

al. (2002), esta revisão sistemática obteve muitas evidências fornecidas 

por estudos conduzidos na Europa e Ásia. O protocolo desta revisão pode 

ser utilizado para estender os resultados considerando estas e outras 

fontes. 

 É importante ressaltar a exclusão de 131 estudos não disponíveis para 

acesso através dos serviços de biblioteca digital da UFPE. Embora 

previsto no protocolo da revisão em um dos critérios de exclusão, isto 

inviabilizou a avaliação e possível inclusão desses estudos na revisão, 

sendo esta uma limitação deste trabalho e uma ameaça à validade 

externa. Pesquisadores com acesso aos estudos indisponíveis pela 

CAPES são aconselhados estender esta revisão. 
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 As etapas de busca, extração e síntese dos dados foram realizadas por 

um único pesquisador. Isto representa uma limitação desta pesquisa, 

sendo também uma ameaça à confiabilidade da mesma. Entretanto, tal 

limitação foi prevista por Kitchenham (2007) no caso de alunos de PhD 

(nenhuma menção a alunos de mestrado é feita pela autora). Segundo a 

autora, basta que o orientador da tese, assim como outros envolvidos, 

participe da revisão do protocolo e revise partes da execução da revisão. 

Seguindo esta recomendação, o protocolo foi desenvolvido em conjunto 

com por três pesquisadores, sendo revisado pelo orientador e por um 

revisor externo experiente em revisões sistemáticas. 

 Por último, esta revisão não incluiu em seus estudos o trabalho de Koen et 

al. (2002). O trabalho é parte do livro PDMA (KAHN, 2005) e não é obtido 

através de busca em jornais ou conferências. Uma vez que outros 

trabalhos não poderiam ser incluídos por restrições de custo, para 

preservar ao máximo o esforço em produzir uma pesquisa não 

tendenciosa o mesmo não foi incluído. 

TRABALHOS FUTUROS 

As limitações e ameaças à validade apresentadas na seção anterior oferecem 

caminhos claros para o desenvolvimento de futuras pesquisas: 

 Desenvolvimento experimentos que possam corroborar ou refutar os achados 

desta revisão, em particular as proposições da teoria construída. Estudos 

podem ser realizados no sentido de confirmar a importância das práticas 

identificadas neste trabalho e os efeitos do seu uso. Além disso, a realização 

de estudos empíricos em diversos contextos pode contribuir para a 

generalização dos achados. 

 Existem várias maneiras de confirmar proposições geradas qualitativamente. 

Triangulação e Replicação são importantes ferramentas para confirmar a 

validade das conclusões (SEAMAN, 1999). Futuros estudos podem utilizar 

algumas dessas ferramentas para confirmação dos resultados de práticas 
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específicas aqui identificadas. Estas atividades estavam além do escopo 

desta pesquisa. 

 Para verificação da corretude dos dados extraídos dos estudos, o método de 

verificação com terceiros (do inglês, member checking) pode ser utilizado. 

Segundo Seaman (1999), a técnica é particularmente adequada a muitos 

estudos de Engenharia de Software. A partir de email ou outras ferramentas 

on-line, os autores dos artigos selecionados pela revisão poderiam ser 

consultados para informarem dados extraídos incorretamente e fornecerem 

dados adicionais importantes. Esta é uma forma importante de identificar e 

minimizar viés por parte do pesquisador (MAXWELL, 1996). 

 A partir dos resultados desta pesquisa e de outros estudos sobre práticas, 

pesquisa futura pode ser realizada no sentido de verificar práticas que são 

mais apropriadas ao contexto da indústria de software. Este é um trabalho 

futuro bastante interessante uma vez que a pesquisa bibliográfica inicial 

verificou a existência de poucos trabalhos nessa área. 

 Estudos futuros com o objetivo de comparar os resultados da revisão 

sistemática desta pesquisa com os resultados de Koen et al. (2002) podem 

servir para a verificação de inconsistências entre os achados dos estudos. 

CONCLUSÕES 

Os resultados desta pesquisa mostram que o número de trabalhos sobre práticas do 

Fuzzy Front End (FFE) vem crescendo, particularmente a partir da segunda metade 

da última década (2005 em diante). Diferentemente, nenhum estudo sobre práticas 

do FFE foi identificado nos anos anteriores a 1995 e poucos foram encontrados 

entre 1995 e 2000. Estes achados são consistentes e devem estar relacionados com 

a importância que estudos têm dado recentemente a estas fases (ex. KOEN et al., 

2002; REID e DE BRENTANI, 2004; VERWORN, 2009). 

Os resultados também apontam para a necessidade de estudos que 

confirmem, em diferentes contextos, hipóteses já levantadas por outros estudos 

sobre a efetividade de práticas do FFE. A grande quantidade de práticas 
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identificadas neste trabalho com apenas um estudo como evidência aponta para 

esta necessidade. Além disso, estudos sobre práticas estão dispersos na literatura 

de diversas áreas, dificultando a disseminação das práticas e o seu conhecimento 

por várias organizações. 

O estudo aponta também para a necessidade de realização de mais estudos 

fora dos Estados Unidos. O país é alvo de grande parte dos estudos de 

desenvolvimento de novos produtos. Esta discrepância é acentuada pelo fato de a 

Associação de Desenvolvimento e Gerenciamento de Produtos (Product 

Development and Management Association – PDMA) ser formada 

predominantemente por empresas dos Estados Unidos e os estudos suportados 

pela associação são realizados para servir às necessidades dos seus membros, 

tendo, portanto, alguns dos seus estudos considerado apenas empresas dos 

Estados Unidos (ex. GRIFFIN, 1997). Os achados são, portanto, provavelmente 

menos aplicáveis fora dos Estados Unidos. 

Finalmente, os resultados desta pesquisa contribuem com profissionais e 

pesquisadores da indústria e comunidade acadêmica no sentido de fornecer-lhes 

uma melhor compreensão das práticas do Fuzzy Front End e dos seus efeitos no 

processo de inovação a partir de diferentes contextos. Este resultado faz parte de 

um projeto maior de pesquisa na área de inovação com trabalhos já publicados – ou 

aceitos para publicação – (ex. ARCOVERDE e DA SILVA, 2008; MONTEIRO et al., 

2010). Adicionalmente, esta pesquisa permitiu identificar lacunas na área que podem 

ser boas oportunidades para futuras pesquisas. Com estes resultados, a pesquisa 

contribui significativamente com o aumento do conhecimento do Fuzzy Front End. 
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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, Daniel F. Arcoverde, Cleviton Monteiro e Henrique Ferreira; o orientador 

da pesquisa, Fabio Q. B. da Silva; e o revisor externo, Guilherme H. 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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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 para 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, 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. 

Este documento apresenta o protocolo de uma revisão sistemática para a 

identificação de práticas utilizadas no Fuzzy Front End e os seus efeitos no 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 processo 

de inovação através da identificação dos fatores e práticas que levam ao sucesso 

e/ou diminuem o fracasso, apontando possíveis soluções. 
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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 as práticas (métodos, técnicas e ferramentas) 

utilizadas no Fuzzy Front End que aumentam as chances de sucesso 

ou diminuem as chances de fracasso do processo de criação de 

produtos inovadores? 

Foco da questão de pesquisa: Identificar e sumarizar as principais práticas 

utilizadas no Front End do processo de inovação (ou Fuzzy Front End) e que 

influenciam no processo de criação de produtos inovadores.  

População (Population): o Fuzzy Front End. 

Intervenção (Intervention): uso de práticas (métodos, técnicas e ferramentas). 

Resultado (Outcomes): aumento das chances de sucesso ou diminuição das 

chances de fracasso do processo de inovação. 

Os elementos Contexto e Comparação da estrutura PICOC não foram 

utilizados, uma vez que o objetivo do trabalho não impõe restrições quanto ao 

contexto e não inclui comparação entre as práticas. 

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: práticas (métodos, técnicas e ferramentas), fuzzy front end, aumento das 

chances de sucesso ou diminuição das chances de fracasso 

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 utilizadas neste protocolo. 

Para exemplificar como sinônimos e grafias alternativas foram identificados 

para os principais termos, tomemos o termo Fuzzy Front End (FFE) como exemplo. 

Em artigos, livros e na internet os sinônimos encontrados foram: front end of 

innovation, innovation front end, pre-development ou predevelopment (COOPER e 

KLEINSCHMIDT 1994), pre-project activities (VERGANTI, 1997), pre-phase 0 

(KHURANA e 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 ao tópico de estudo. 

Como resultado dos passos ―d‖ e ―e‖, alguns destes termos foram removidos visto 

que a quantidade de artigos claramente irrelevantes retornados por causa da 

inclusão do termo era substancialmente grande. 

Em particular, o acrônimo FFE foi removido da string de busca por retornar 

trabalhos com as letras FFE como parte de palavras, como por exemplo, na palavra 
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different. Por esta razão, e por entender que nenhum artigo sobre o assunto tenha o 

termo FFE e não tenha Fuzzy Front End por extenso, a decisão foi mantida.  

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:  

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" OR ―early phase*‖ OR ―early 

stage*‖ 

Práticas: practice* OR lesson* OR strateg* OR suggestion* OR principle* OR 

insight* OR action* OR activit* OR initiative* OR technique* OR 

recommendation* 

Aumento do sucesso ou diminuição do fracasso: success* OR failure OR 

positive* OR negative* OR performance 

Resultados para o passo (c) 

A string de busca encontrada inicialmente para a questão de pesquisa foi: 

Q. (practice* OR lesson* OR strateg* OR suggestion* OR principle* 
OR insight* OR action* OR activit* OR initiative* OR technique* OR 
recommendation*) AND (success* OR failure OR positive* OR negative* 
OR performance) 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*”) 

Resultados para o passo (d) 
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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. Segundo Dybå et al. (2005), o principal desafio na 

conversão de um problema real em uma questão de pesquisa é que esta necessita 

ser específica o suficiente para ser respondida, mas não deve ser tão específica ao 

ponto de não permitir ou limitar a obtenção de respostas.  

Para a realização destas verificações, conforme previsto no passo ―d‖, foram 

realizadas buscas piloto em vários engenhos de busca e vários testes foram feitos 

com variações da string de busca. Alguns desses testes são apresentados e 

discutidos a seguir. 

Os principais testes levaram em consideração os sinônimos, abreviações e 

grafias alternativas para os termos principais. No caso de ―practice‖, por exemplo, a 

lista obtida inicialmente incluía “practice”, “lesson”, “strateg”, “suggestion”, “principle”, 

“insight”, “action”, “activit”, “initiative”, “technique”, “recommendation” e variações 

destes termos. Cada termo foi avaliado em relação à sua contribuição como parte da 

string. Após vários testes sobre a relevância de cada termo, optou-se por incluir 

apenas os termos ―practice‖, ―technique‖, ―method‖, e ―tool‖ considerando também 

que a definição de melhores práticas do PDMA (KAHN, 2005, p. 575), envolve 

técnica, métodos e ferramentas. Alguns dos termos iniciais eram abrangentes 

demais, como ―action‖, outros se revelaram apenas sugestões e recomendações e 

não práticas como esperado pelo trabalho (ex. ―lesson‖, ―suggestion‖ e 

―recommendation‖). A string final é apresentada no passo a seguir. 

Resultados para o passo (e) 

Ao final das verificações, testes e adequações, a string utilizada nos engenhos 

de busca será: 

Q. (practice* OR technique* OR method* OR tool*) AND (success* 
OR failure* OR positive* OR negative* OR performance) 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") 
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SELEÇÃO DE FONTES  

O objetivo desta seção é apresentar os critérios utilizados para a seleção das 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. 

FONTES DE BUSCA 

Os seguintes engenhos de busca serão utilizados como fonte de pesquisa: 
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IEEE Explore 

ACM Digital Library 

Scopus 

Wiley InterScience 

EI Compendex 

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. 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, Google Scholar e Scirus 

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. 

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; 
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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 e avaliação da qualidade do estudo. As três medidas 

serão explicadas.  

A seguir são definidos os critérios para inclusão de estudos. 

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); 

b) Trabalhos que sejam classificados em algum dos tipos de trabalhos citados 

anteriormente nesta seção; 

c) Trabalhos que apresentem métodos, técnicas, ferramentas, processos e 

outras práticas utilizadas no FFE e que exercem algum tipo de influência no 

processo de inovação, descritos de forma clara e compreensível. Se o 

trabalho apenas cita a prática ou apenas faz referência a outro trabalho com 

uma abordagem mais completa da prática, ele não será incluído. 

d) Trabalhos que apresentem texto, conteúdo e resultados completos e 

concluídos; 

e) Trabalhos que sejam escritos em inglês; 
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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. 

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. 

PROCESSO DE SELEÇÃO DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS 

O processo de seleção dos estudos primários consistirá nos seguintes passos: 

Etapa 1. Um pesquisador executa o processo de busca em cada uma das 

fontes selecionadas; 

Etapa 2. Os estudos encontrados pelo processo de busca são avaliados 

mediante a leitura do título do artigo e, se necessário, do resumo (abstract), 

para verificar estudos que são claramente irrelevantes para a questão 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; 
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Etapa 3.  Os estudos listados como artigos potencialmente relevantes são 

avaliados por um pesquisador 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; 

Etapa 4. 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 armazenados na ferramenta JabRef e 

sua qualidade será avaliada de acordo com os critérios de qualidade 

presentes no formulário C. 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 
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Formulário B 

O formulário B deverá ser utilizado para armazenar dados relativos aos trabalhos 

não incluídos no estudo. 

Trabalhos Excluídos 

ID Título Local de Publicação Critério usado para Exclusão Data 

     

     

     

 

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. 
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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.  

Formulário D 

Questão de Pesquisa Q3 

Biblioteca digital: 
<Nome do engenho de 
busca> 

Data da busca: <Data de 
realização da busca> 

Período: <Restrições 
relativas ao período de anos 
das publicações aceitas> 

String de busca: <A String de busca utilizada> 

Estratégia de busca: <Estratégia de busca utilizada> 

Número de resultados <Número total de resultados retornados> 

 

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 evidências e para 

atribuir notas às recomendações geradas pelos estudos (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 (Khan et al., 2001) sugere o uso de algum tipo de avaliação 

do estudo a fim de garantir um limite mínimo de qualidade. Enquanto a avaliação da 

qualidade foca principalmente em avaliar a validade interna dos estudos, as medidas 

população, intervenção e resultados ajudam a medir a validade externa. 

Para a definição dos critérios de avaliação da qualidade dos estudos desta 

revisão, várias revisões sistemáticas da literatura, protocolos e guias com princípios 

para a condução de revisões sistemáticas foram consultados (Kitchenham, 2007). 
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Desta consulta, os critérios definidos por Dybå e Dingsøyr (2008) foram 

considerados interessantes para o propósito desta revisão. Dybå e Dingsøyr (2008) 

definiram seus critérios baseados nos critérios de avaliação de pesquisa qualitativa 

do CASP e em Kitchenham (2007). De modo semelhante, os critérios finais desta 

revisão foram definidos com base em Dybå e Dingsøyr (2008), CASP (Critical 

Appraisal Skills Programme) e Kitchenham (2007). Por ser uma pesquisa de 

natureza qualitativa, os critérios considerados foram aqueles definidos para a 

avaliação de pesquisa qualitativa.  

Os critérios finais de avaliação da qualidade são apresentados no formulário C, 

que está disponível na seção A9 do apêndice A. Ao todo, cada trabalho incluído no 

estudo foi avaliado em doze critérios, sendo seis deles gerais, três 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 deverá ser respondido 

segundo a escala Likert-5, apresentada abaixo: 

Discordo completamente (1) 

Discordo parcialmente (2) 

Nem concordo nem discordo (3) 

Concordo parcialmente (4) 

Concordo completamente (5) 

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. 

TIPOS DE ESTUDOS 

Os tipos de estudos são classificados conforme Easterbrook (2007):  

 Empíricos: os estudos empíricos são aqueles baseados em evidências diretas 

ou experimentos; 
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 Teóricos e de Design: Os teóricos são estudos conceituais e baseados em 

um entendimento de uma área, referenciando outros trabalhos relacionados. 

 Secundários: Os estudos secundários reexaminam outros trabalhos ou fazem 

revisões sistemáticas da literatura ou tradicionais. 

Portanto, deve-se classificar cada trabalho incluído no estudo segundo os tipos 

definidos acima. 

EXTRAÇÃO DOS DADOS 

A etapa de extração de dados objetiva projetar formulários para a extração de 

dados. Os formulários devem ser projetados para coletar toda informação 

necessária para endereçar as questões da 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.  

Formulários eletrônicos são bastante úteis e podem facilitar a análise de dados, 

bem como a própria extração dos dados (Kitchenham, 2007). Para esta revisão será 

utilizada uma ferramenta para gerenciamento de referências, a JabRef (JabRef, 

2009), onde os dados extraídos de cada estudo serão armazenados. A ferramenta 

será utilizada neste trabalho para i) apoiar a extração dos dados dos estudos por 

permitir a importação de arquivos bib já preenchidos com as informações padrão dos 

trabalhos, ii) apoiar a caracterização dos trabalhos ao permitir a criação de vários 

campos adicionais, e iii) permitir a exportação de todos os dados em diversos 

formatos, inclusive html, facilitando a publicação dos dados. Telas capturadas da 

ferramenta JabRef são apresentadas nas figuras  e 5.9.  

Além da ferramenta, o formulário C foi utilizado para a extração de 

informações gerais e a realização da avaliação da qualidade. O formulário C está 

disponível na seção A9 do apêndice A. 
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Figura 5.9 – Tela principal na ferramenta JabRef 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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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:  

Figura 5.10 – Tela secundária na ferramenta JabRef 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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[x] INCLUÍDO – Critério(s): 

 

CRITÉRIOS DE QUALIDADE 

Critérios Gerais 

1. Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos? 

Considere: 

- Existe uma razão para explicar por que o estudo foi realizado? Existe justificativa 
para a realização do estudo? 

- Existe uma clara declaração do resultado/efeito primário que se deseja com o 
estudo? 

 

2. Existe uma adequada descrição do contexto no qual a pesquisa foi realizada? 

Considere se o pesquisador identificou: 

– Caracterização que distinga diferentes contextos (ex. volume de produção, 
tamanho da empresa, unidade da empresa, cultura). 

– A indústria objeto da pesquisa, ou seja, onde a pesquisa se aplica. 

– O(s) país(es) onde a pesquisa se desenvolve.     

– O tipo de produto sendo desenvolvido. Se radical, incremental ou outra 
classificação. 

– O processo utilizado (ex: o processo padrão de uma empresa, os procedimentos de 
garantia da qualidade, o processo de gerência da configuração) 

 

3. O projeto/processo de pesquisa foi apropriado para endereçar os objetivos da 
pesquisa? 

Considere: 

– O pesquisador justificou o projeto de pesquisa (ex: eles discutem como eles 
decidiram que métodos utilizar)? 

– O processo de pesquisa é bem descrito? 

 

4. O estudo relata de forma clara e adequada os resultados encontrados? 

Considere:  

– Os achados são explícitos? 

– Os achados são rastreáveis a partir dos dados e da análise realizada? 

– Uma adequada discussão da evidência, contrária e a favor dos argumentos dos 
pesquisadores, é apresentada? 

– O pesquisador discute a credibilidade de seus achados (ex: triangulação, validação 
com respondentes, mais de um analista, etc.)? 

– As limitações do estudo são discutidas explicitamente? 

– Os achados são discutidos em relação à questão de pesquisa original? 

 

5. As conclusões do estudo são levantadas a partir dos resultados 
apresentados? 
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Considere: 

– As conclusões são justificadas pelos resultados? 

– Existe uma clara relação entre os achados (dados e interpretação) e as 
conclusões?  

6. O estudo provê valor para a pesquisa ou prática? 

Considere:  

– O pesquisador discute a contribuição que o estudo faz ao conhecimento ou 
entendimento existente (ex: eles consideram os achados em relação à prática atual 
ou à literatura relevante)? 

– O pesquisador levanta questões para pesquisa futura? 

– O pesquisador identifica novas áreas em que mais pesquisa é necessária? 

– O pesquisador discute se ou como os achados podem ser transferidos a outros 
contextos? 

 

Critérios para estudos empíricos 

7. Os critérios para seleção da amostra são apropriados aos objetivos de 
pesquisa? 

Considere: 

– O pesquisador explicou como os participantes ou casos foram identificados e 
selecionados? 

– Os casos são definidos e descritos precisamente? 

– Os casos são representativos de uma população definida? 

– Os pesquisadores explicam por que os participantes ou casos selecionados são os 
mais adequados para fornecer acesso ao tipo de conhecimento pretendido pelo 
estudo? 

– O tamanho da amostra foi suficientemente grande? 

 

8. A coleta e análise de dados foram feitas de forma suficientemente rigorosa e 
evitam viés? 

Considere: 

– Todas as medidas foram claramente definidas (ex., unidade ou nível de análise)? 

– Os métodos de coleta de dados são claros (ex., entrevistas semi-estruturadas, lista 
de email, focus group, entre outros)? 

– O pesquisador justificou os métodos escolhidos? 

– O pesquisador tornou explícito o uso dos métodos (ex., existe uma indicação de 
como as entrevistas foram conduzidas, algum guia para entrevistas foi utilizado)? 

– Dados suficientes têm sido apresentados para suportar os achados? 

– Até que ponto dados contraditórios foram levados em consideração? 

 

9. Os dados coletados possibilitaram responder às questões de pesquisa?  

Critérios para estudos teóricos ou de design 

7. As hipóteses do estudo explicam/prevêem fatos?   
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Considere:  

– No caso de hipóteses explicativas, elas explicam os fatos relatados. 

– No caso de hipóteses preditivas, elas prevêem os fatos relatados. 

8. O referencial teórico no qual o trabalho se baseia é claramente 
descrito/adequadamente apresentado? 

Considere: 

– O trabalho leva em consideração modelos e teorias já existentes? 

– Uma adequada discussão de trabalhos relacionados e suas teorias é apresentada? 

– O trabalho é adequadamente referenciado? 

 

9. Foram realizados estudos de caso que mostraram a validade da teoria 
(técnica, método, processo, ferramenta, etc.) proposta? 

 

Critérios para estudos secundários 

7. Existe um protocolo claro definido para a realização da revisão?  

8. A metodologia de revisão é rigorosa, confiável, passível de auditoria e 
repetição? 

 

9. Os dados coletados possibilitaram responder às questões de pesquisa?  

Critérios específicos da questão de pesquisa 

10. O estudo apresenta práticas que aumentam as chances de sucesso ou 
diminuem as chances de fracasso do FFE? 

 

11. O tipo de influência que a prática exerce sobre o FFE é descrito?  

12. As práticas são relacionadas pelo estudo às fases do FFE que elas 
influenciam? 

 

Nota segundo os critérios de qualidade  

Observações/Comentários: 

 

 

 

 

SÍNTESE DOS DADOS 

A síntese de dados diz respeito a comparar e resumir os resultados dos estudos 

primários incluídos. Esta seção especifica e detalha os métodos utilizados para a 

esta etapa da pesquisa. A síntese de dados será descritiva, também conhecida 
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como síntese narrativa. A síntese narrativa é definida como sendo uma abordagem 

para síntese de evidências que se baseia essencialmente no uso de palavras e 

textos para resumir e explicar os achados de vários estudos (Popay et. al., 2006). Os 

dados são sintetizados posteriormente serem analisados 
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APÊNDICE C – TRABALHOS EXCLUÍDOS DO ESTUDO 

Este apêndice contém a lista de trabalhos que foram considerados potencialmente 

relevantes na revisão sistemática, tendo sido excluídos depois por não passaram 

nos critérios de inclusão. Devido a grande quantidade de trabalhos, a lista não 

apresenta todas as informações previstas no Formulário B. Além disso, a lista 

apresenta 289 trabalhos dos 315 excluídos, isto porque 26 deles são repetidos. 
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Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

73 Scopus 

Editorial: Identification and consideration of 

emerging research questions  

Não classificado como um dos tipos 
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78 Scopus End-to-end innovation: Extending the stage- Não apresenta práticas claramente 



 

 

148 

gate model into a sustainable collaboration 

framework 

relacionadas ao FFE. 

79 ACM  

Engineering the software requirements of 

nonprofits: a service-learning approach 
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émergentes en innovation Não disponível em inglês. 

100 Scopus 
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subsidiary self-determination and teamwork 
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Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

107 Scopus 

Imitation analysis: Early prediction of the market 

demand for major innovations  
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Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

126 Scopus 

Integration and knowledge sharing: 

Transforming to long-term competitive 

advantage 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

127 Scopus Integration mechanisms and R&D project Não apresenta práticas claramente 
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performance relacionadas ao FFE. 

128 

El 

Compe

ndex  

Integration of market pull and technology push 

in the corporate front end and innovation 

management-Insights from the German 

software industry 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

129 Scopus 

Integration of product and technology 

development process with R&D portfolio 

management using efficient frontier analysis 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

130 ACM  

Intelligent decision support for road mapping a 

technology transfer case study with seimens 

corporate technology 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

131 ACM  interactions: Volume 15 Issue 6 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

132 ACM  interactions: Volume 16 Issue 2 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

133 Scopus 

Interrelationships between TMT management 

styles and organizational innovation  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

134 Scopus 

Key factors in the successful application of 

quality function deployment (QFD) 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

135 Scopus 

Key strategies for the successful involvement of 

customers in the co-creation of new technology-

based services  

Trabalho com foco em serviços e não 

em produtos. 

136 Scopus 

Knowledge management across multi-tier 

enterprises: The promise of intelligent software 

in the auto industry  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

137 Scopus 

Knowledge management in pursuit of 

performance: Insights from nortel networks 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

138 Scopus 

K-t GRAPPA: A k-space implementation for 

dynamic MRI with high reduction factor 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

139 Scopus 

Lane-change decision aid system based on 

motion-driven vehicle tracking 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

140 Scopus 

Lean product development: Maximizing the 

customer perceived value through design 

change (redesign) 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

141 Scopus 

Learning during the new financial service 

innovation process - Antecedents and 

performance effects 

Trabalho com foco em serviços e não 

em produtos. 

142 Scopus Learning from the best new product developers  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

143 Scopus Limited-potential niche or prospective market Não disponível ou com acesso 
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foothold? Five tests restrito. 

144 Scopus 

Linking communication to innovation success in 

the financial services industry: A case study 

analysis 

Trabalho com foco em serviços e não 

em produtos. 

145 Scopus 

Linking modularity with problem solving and 

coordination efforts 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

146 Scopus 

Low impact development practices: A review of 

current research and recommendations for 

future directions 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

147 Scopus 

Low-impact development in the Chesapeake 

Bay watershed: Army case studies, challenges, 

and lessons learned 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

148 Scopus 

Management and organisational factors in new 

product development (NPD) success  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

149 Scopus 

Management control and strategic renewal in 

the front end of innovation  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

150 Scopus 

Management of quality improvement: An 

empirical study 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

151 Scopus 

Managing customer knowledge - Towards 

market orientation and innovation in an 

automotive organisation  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

152 Scopus 

Managing distributed product development: An 

information and knowledge perspective  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

153 Scopus Managing innovation beyond the steady state 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE . 

154 Scopus 

Managing internal technology transfer in 

complex product development  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

155 Scopus 

Managing learning in the automotive industry -

the innovation race for electric vehicles  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

156 Scopus 

Managing R&D processes - Focusing on 

technology development, product development, 

and their interplay 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

157 Scopus Managing technology development projects 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

158 Scopus Managing the life cycle of virtual teams 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

159 Scopus 

Managing the new technology exploitation 

process 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

160 Scopus Managing the risks of product innovation  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 
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161 Scopus Manufactured housing site development guide 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

162 Scopus 

Manufacturing of an airborne demonstrator of 

ALADIN, the direct detection Doppler wind lidar 

for ABM-aeolus 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

163 Scopus 

Market-oriented new product development of 

meal replacement and meal complement 

beverages  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

164 Scopus 

Measuring the intangible aspects of an R&D 

project 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

165 ACM  

Metadata based authoring for technical 

documentation 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

166 Scopus 

Microchannel flow measurement using micro 

particle image velocimetry  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

167 ACM  Mobile probes 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

168 Scopus 

Money  for nothing? Risks in biopharmaceutical 

companies from the perspective of public 

financiers 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

169 Scopus 

Navigation algorithm optimisation for combined 

Galileo/GPS receivers with the GRANADA 

environment and navigation simulator  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

170 Scopus 

Neural networks for cost estimation: 

Simulations and pilot application 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

171 Scopus 

New gear manufacturing technologies in the 

automotive field of transmissions, axle drives 

and transfer cases 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

172 Scopus 

New product development benchmarks: The 

Japanese, North American, and UK consumer 

electronics industries 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

173 Scopus 

New product development from past research 

to future applications  

Não apresenta práticas claramente 

 relacionadas ao FFE. 

174 Scopus 

New product development processes in small 

and medium-sized enterprises: Some 

Australian evidence  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE . 

175 Scopus 

New product development: Customers' and 

suppliers' assessment of the same project 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

176 Scopus 

New product market visioning in small 

enterprises: A preliminary empirical study within 

the Central Technology Belt in England 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 
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177 Scopus 

New service development: Areas for 

exploitation and exploration 

Trabalho com foco em serviços e não 

em produtos. 

178 Scopus Newness, value and new product performance 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

179 Scopus 

On green innovation inertia an insider research 

perspective on the automotive industry 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

180 Scopus On policy capturing with fuzzy measures  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

181 IEEE 

Open Approach for the Fuzzy Front-End of PDP 

in Corporate Venturing 

Não classificado como um dos tipos 

de trabalhos definidos no protocolo. 

182 Scopus 

Opening up for competitive advantage - How 

Deutsche telekom creates an open innovation 

ecosystem  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE . 

183 Scopus 

Organising new business development: Open 

innovation at Degussa  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

184 Scopus 

Organising product conceptualisation from the 

'four knowledge bases' perspective: How to 

reduce development time  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

185 Scopus 

Organizing Technology Planning - A contingent 

approach  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

186 Scopus Pain-determined dissociation episodes 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

187 Scopus 

Parallel product alternatives and verification 

and validation activities 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

188 Scopus 

Perceived risk dimensions in internet shopping 

environment 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

189 Scopus Performance measurement in industrial R&D 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

190 Scopus 

Performance of coupled product development 

activities with a deadline 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

191 Scopus 

Performance of global new product 

development programs: A resource-based view 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

192 Scopus 

Performance-centered design of knowledge-

intensive processes 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

193 Scopus 

Planning and uncertainty in new product 

development 

Não disponível ou com acesso 

restrito.  

194 Scopus nuevos servicios] 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 
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195 Scopus 

Predicting technology success: Identifying key 

predictors and assessing expert evaluation for 

advanced technologies 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

196 Scopus 

Predicting U.S. jet fighter aircraft introductions 

from 1944 to 1982: A dogfight between 

regression and TFDEA  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

197 Scopus 

Presentation of the vehicular fuel cell project - 

PSA/Renault | [Presentation du projet de 

vehicule PAC - PSA/Renault]  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

198 ACM  

Probing user values in the home environment 

within a technology driven Smart Home project 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

199 Scopus 

Program and its initiation in practice: 

Development program initiation in a public 

consortium  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

200 Scopus 

Progressive impact of piecemeal infrastructure 

development on wild reindeer  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

201 Scopus 

Project management practice in space flights: 

Development of satellite missions and systems 

| [Projektmanagementpraxis in der Raumfahrt: 

Entwicklung von Sateltitenmissionen und 

Systemen]  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

202 Scopus 

Project team communication in financial service 

innovation  

Trabalho com foco em serviços e não 

em produtos. 

203 Scopus 

Providing clarity and a common language to the 

"fuzzy front end" 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

204 Scopus 

Quality improvement: What is in it for the 

patient? 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

205 Scopus 

Quantification of Uncertainty in Recovery 

Efficiency Predictions: Lessons Learned from 

250 Mature Carbonate Fields 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

206 Scopus 

Radical innovation: Triggering initiation of 

opportunity recognition and evaluation 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

207 Scopus 

Radical or not? Assessing innovativeness and 

its organisational implications for established 

firms  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

208 Scopus 

Reducing the demand uncertainties at the 

fuzzy-front-end of developing new online 

services 

Trabalho com foco em serviços e não 

em produtos. 

209 Scopus 

Rejoinders to "establishing an NPD best 

practices framework" 

Não classificado como um dos tipos 

de trabalhos definidos no protocolo. 

210 Scopus Relationships between innovation stimulus, Não apresenta práticas claramente 
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innovation capacity, and innovation 

performance  

relacionadas ao FFE. 

211 Scopus 

Removing the fuzziness from the fuzzy front-

end of service innovations through customer 

interactions 

Trabalho com foco em serviços e não 

em produtos. 

212 Scopus 

Research and development performance 

measurement: A case study 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

213 Scopus 

Research on innovation: A review and agenda 

for marketing science 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

214 Scopus 

Responsibility division model for 

multidisciplinary project management - A case 

study of an OEM company 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

215 ACM  REVIEW Doing business by design 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

216 Scopus 

Scenario graph: Discovering new business 

opportunities and failure modes 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

217 Scopus 

Selecting promising business ideas for 

innovative IT services 

Trabalho com foco em serviços e não 

em produtos. 

218 Scopus 

Setting the stage for creative new products: 

Investigating the idea fruition process 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

219 Scopus 

Spatio-temporal effects of low impact 

development practices  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

220 ACM  Sprock-it: a physically interactive play system 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

221 Scopus 

Steps towards a consumer-driven innovation 

machine for 'ordinary' product categories in 

their later lifecycle stages  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

222 Scopus 

Strategic challenges in developing electric 

vehicles: a literature review  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

223 Scopus 

Strategic management tools in projects case 

construction project 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

224 Scopus 

Strategic orientation of the firm and new 

product performance  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

225 Scopus Strategic planning using QFD 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE.  

226 Scopus 

Strategic renewal and management control in 

the front-end of innovation: The importance of 

input control mechanisms 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

227 Scopus 

Structural factors of NPD (new product 

development) team for manufacturability 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 
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228 Scopus 

Structure-driven Retention Optimization Model 

for Reversed Phase Thin-layer 

Chromatography  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

229 Scopus 

Successful execution of product development 

projects: Balancing firmness and flexibility in the 

innovation process  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

230 Scopus 

Successful management of highly innovative 

and urgent projects: Analyzing project 

management practices to reveal strategic 

directions  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

231 Scopus 

Supporting form synthesis: Modeling product 

structure and behavior in a computerized 

environment 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

232 Scopus 

Supporting the sytematization of early-stage-

innovation by means of collaborative working 

environments 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

233 Scopus 

Sustainable development through innovative 

design: Lessons from the KCP method 

experimented with an automotive firm 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

234 Scopus 

Systematic method to generate new ideas in 

fuzzy front end using TRIZ  

Não disponível ou com acesso 

restrito. BUSCAR na NET 

235 Scopus 

Systematic risk management for the innovative 

enterprise  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

236 Scopus 

Teaching high-tech entrepreneurship: Does it 

differ from teaching entrepreneurship? (And 

does it matter?) 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

237 Scopus 

TEACHING THE MANAGEMENT OF THE 

FRONT END OF INNOVATION.  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

238 Scopus 

Technological entrepreneurship. Integrating 

technological and product innovation 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

239 Scopus 

Technological innovativeness as a moderator of 

new product design integration and top 

management support  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

240 Scopus 

Technology Management for Reshaping the 

World 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

241 Scopus 

Technology novelty, project complexity, and 

product development project execution 

success: A deeper look at task uncertainty in 

product innovation 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

242 Scopus 

Telecommunications demand forecasting - A 

review  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE . 
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243 Scopus The  future of computer-aided innovation 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

244 Scopus 

The application of tools and techniques in a 

unified service design theory  

Trabalho com foco em serviços e não 

em produtos. 

245 Scopus 

The Cost of the Kyoto Protocol to U.S. Crop 

Production: Measuring Crop Price, Regional 

Acreage, Welfare, and Input Substitution 

Effects 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

246 ACM  

The Diesel Combustion Collaboratory: 

combustion researchers collaborating over the 

Internet 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

247 Scopus 

The ESA EarthCARE mission: Results of the 

ATLID instrument pre-developments  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

248 Scopus 

The evolution of games of innovation in 

regulated complex industries: The case of 

aviation training 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

249 Scopus 

The front end of innovation in an era of industry 

convergence: Evidence from nutraceuticals and 

functional foods 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

250 Scopus 

The front end of new product development: A 

Canadian survey 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

251 

El 

Compe

ndex  The future of computer-aided innovation 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

252 Scopus 

The fuzzy front end of new product 

development for discontinuous innovations: A 

theoretical model 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

253 Scopus 

The impact of formally documented NPD 

processes, decision-making centralisation and 

NPD performance on organisational 

competitiveness  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

254 Scopus 

The impacts of speed-to-market on new product 

success: The moderating effects of uncertainty  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

255 Scopus 

The importance of a structured new product 

development (NPD) process: A methodology 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

256 Scopus 

The influence of human factors and specialist 

involvement on information systems success 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

257 Scopus 

The Lead User method: An outline of empirical 

findings and issues for future research  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

258 Scopus 
The market orientation-new product 

performance relationship: Redefining the 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 
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moderating role of environmental conditions  

259 Scopus 

The new product quality/npd performance 

relationship as mediated by NPD entry 

strategies 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

260 Scopus 

The new products process: Effective knowledge 

capture and utilisation 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

261 Scopus 

The organizational life of an idea: Integrating 

social network, creativity and decision-making 

perspectives 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

262 Scopus 

The relationships between market orientation 

and alternative strategic orientations: A meta-

analysis  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

263 Scopus 

The right start - Front-end innovation practices 

for the paper industry  

Não disponível ou com acesso 

restrito.  

264 Scopus 

The role of communication and coordination 

between 'network lead companies' and their 

strategic partners in determining NPD project 

performance 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

265 Scopus 

The role of heavyweight product manager in 

new product development 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

266 Scopus 

The role of predevelopment activities in the 

relationship between market orientation and 

performance 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

267 Scopus 

The role of technology in sustaining agriculture 

and the environment 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

268 Scopus 

The theory of constraints thinking processes: 

Retrospect and prospect  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

269 Scopus 

The Tunneling Field Effect Transistor (TFET) as 

an add-on for ultra-low-voltage analog and 

digital processes  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

270 Scopus 

The use of data warehousing and analogy 

forecasting in new product development 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

271 Scopus 

The value of a 'failed' R&D project: An 

emerging evaluation framework for building 

innovative capabilities  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

272 Scopus 

Threats to new product manufacturability and 

the effects of development team integration 

processes  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

273 Scopus 

Three new features of innovation brought about 

by information and communication technology  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 
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274 Scopus 

Time-lapse production logging and the concept 

of flowing units  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

275 Scopus 

Toward the development of benchmarking tools 

for R&D project management  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

276 Scopus 

Transitions in sustainable product design 

research  

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

277 Scopus 

Understanding perceptual gaps in integrated 

product development teams 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

278 Scopus 

Use of measurements for information system 

introductions 

Não disponível ou com acesso 

restrito. 

279 ACM  

Using empirical methods to improve industrial 

technology transfer 

Não classificado como um dos tipos 

de trabalhos definidos no protocolo. 

280 Scopus 

Utilizing front-end-of-innovation concepts in 

software development 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

281 Scopus 

Validation of novel navigation signal structures 

for future GNSS systems  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

282 Scopus 

Value innovation in the functional foods 

industry: Deviations from the industry recipe  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE . 

283 ACM  

Value tensions in design: the value sensitive 

design, development, and appropriation of a 

corporation's groupware system 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

284 Scopus 

Web-based product development systems 

integration and new product outcomes: A 

conceptual framework   

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

285 ACM  WebHelix: another web engineering process 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

286 Scopus 

What separates Japanese new product winners 

from losers  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE . 

287 Scopus 

When is a new thing a good thing? 

Technological change, product form design, 

and perceptions of value for product 

innovations 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

288 Scopus 

When teamwork really matters: Task 

innovativeness as a moderator of the 

teamwork-performance relationship in software 

development projects 

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE. 

289 Scopus 

Why some new products are more successful 

than others  

Não apresenta práticas claramente 

relacionadas ao FFE . 
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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 Q3 

Biblioteca digital: 
IEEE Xplore 

Data da busca: 21/10/2009 Período: não limitado 

Revisor: Daniel Arcoverde 

String de busca: 

(practice* OR technique* OR method* OR tool*) AND (success* OR 
failure* OR positive* OR negative* OR performance) 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")   

Estratégia de 
busca: 

Entre todas as publicações disponíveis, deixamos de lado apenas 
Educational Courses. 

Comentários: - 9 trabalhos retornados 

 

Questão de Pesquisa Q3 

Biblioteca digital: 
ACM Digital Library 

Data da busca: 21/10/2009 Período: não limitado 

Revisor: Daniel Arcoverde 

String de busca: 

(practice* OR technique* OR method* OR tool*) AND (success* OR 
failure* OR positive* OR negative* OR performance) 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") 

Estratégia de 
busca: 

Entre todas as publicações disponíveis, deixamos de lado apenas 
Newsletter. 

Comentários: - 20 trabalhos retornados 
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Questão de Pesquisa Q3 

Biblioteca digital: 
Scopus 

Data da busca: 21/10/2009 Período: não limitado 

Revisor: Daniel Arcoverde 

String de busca: 

(practice* OR technique* OR method* OR tool*) AND (success* OR 
failure* OR positive* OR negative* OR performance) 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") 

Estratégia de 
busca: 

Nenhuma modificação.  

Comentários: - 459 trabalhos retornados 

 

Questão de Pesquisa Q3 

Biblioteca digital: 
Wiley InterScience 

Data da busca: 21/10/2009 Período: não limitado 

Revisor: Daniel Arcoverde 

String de busca: 

(practice* OR technique* OR method* OR tool*) AND (success* OR 
failure* OR positive* OR negative* OR performance) 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") 

Estratégia de 
busca: 

Remoção de (―front end * innovation" OR "front-end * innovation") 
porque o motor dá erro informando que a query é muito geral e que * 
(asterisco) deve ser feito mais específico. 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. 

Comentários: - 14 trabalhos retornados 

 

Questão de Pesquisa Q3 

Biblioteca digital: 
El Compendex 

Data da busca: 21/10/2009 Período: não limitado 
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Revisor: Daniel Arcoverde 

String de busca: 

(practice* OR technique* OR method* OR tool*) AND (success* OR 
failure* OR positive* OR negative* OR performance) 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") 

Estratégia de 
busca: 

Nenhuma modificação. 

Comentários: - 48 trabalhos retornados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




