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BRUNASSI, Evandro R.M. Front End da Inovação na Criação de Produtos de 
Software. 2019. Número total de folhas. Trabalho de Conclusão de Curso – Versão 
Preliminar (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2019.

RESUMO

O processo da criação de produtos inovadores dentro de empresas de software
geralmente se apresenta de maneira assistemática e majoritariamente informal, o
que gera riscos e custos elevados com a inovação. Este problema está relacionado
com a carência de metodologias ou de conhecimento destas que tenham em vista
guiar o processo de desenvolvimento de maneira organizada e lógica. Este projeto
tem o objetivo de identificar quais as principais metodologias de gestão de inovação
para essas empresas, para gerar um processo mais eficiente na criação de produtos
inovadores, além de poder também melhorar a sua competitividade no mercado.
Como resultado, apresentará um comparativo das metodologias que sistematize o
processo de criação de produto de software para as pequenas e médias empresas
brasileiras.
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ABSTRACT

The  process  of  creating  innovative  products  within  software  companies  usually
presents itself in an unsystematic and informal way which results in risks and costs
with innovation. This problem is related to the lack of methodologies or knowledge of
these that aim to guide the development process in an organized and logical manner.
This project aims to identify the main methodologies of innovation management for
these companies, to generate a more efficient process in the creation of innovative
products, in addition to being able to improve their competitiveness in the market. As
a  result,  it  will  present  a  comparison  of  the  methodologies  that  systematize  the
software product creation process for small and medium-sized Brazilian companies.

Key words: Front end. Innovation. Software.
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1 INTRODUÇÃO 

O  mercado  brasileiro  de  TI  se  tornou  um  cenário  bastante

competitivo  para  novos entrantes.  Deste  modo,  o  ciclo  de  vida  dos produtos  se

tornaram  cada  vez  mais  curtos,  promovendo  um  rápido  surgimento  de  novos

produtos e serviços de concorrentes.

Assim sendo, em empresas de software, é muito comum o anseio

em desenvolver produtos que sejam inovadores no mercado. No entanto, criar algo

que seja inovador pode ser abstrato para a maioria devido à falta de visibilidade dos

resultados de um software que ainda não fora criado. Assim, torna-se complexo o

processo  de  criação  de  um  produto,  e  também,  uma  área  de  alto  risco  de

investimento.

Todo produto cuja criação é inovadora, deve objetivar o uso de um

processo de inovação bem pontuado e  sólido.  A princípio,  podemos analisar  as

áreas  de  estudo  quando  se  pensa  em  uma  gestão  da  inovação  indicada  por

BUCHELE  (p.  64,  2014),  o  qual  separa  o  mesmo  pelas  seguintes  etapas:

direcionadores  da  inovação;  front  end  da  inovação (FEI);  mercado  e  tecnologia;

vínculos externos; gestão de projetos e desenvolvimento; implementação; inovação

em produtos  (bens/serviços);  inovação  em processos;  inovação  em métodos  de

marketing;  inovação  em  métodos  organizacionais;  difusão  da  inovação;  sistema

nacional de inovação; e métodos, técnicas e ferramentas para inovação (MTF-I).

O  objetivo  deste  trabalho  é  analisar,  e  apresentar  como  que  o

processo  de  front  end  da  inovação  pode  auxiliar  uma  empresa  de  software  a

desenvolver produtos inovadores. Tendo em vista que uma das grandes dificuldades

que uma empresa desenvolvedora de software pode enfrentar está na organização

do  processo  criativo  de  um produto  inovador.  E  muitas  vezes,  por  conta  dessa

dificuldade organizacional, acabam perdendo destaque em relação a outras, e não

sendo eficazes neste processo de inovação. Por isso, saber lidar com a tecnologia e

administrar bem o processo criativo pode ser benéfico para uma empresa software.

O documento organiza-se da seguinte forma: a seção 2 apresenta

os resultados e definições obtidos de estudiosos do tema a respeito  do assunto

abordado neste projeto.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 PLANEJAMENTO DE UM PRODUTO SOFTWARE COM FRONT END DA INOVAÇÃO

Com base em autores na área de inovação (Cooper e Kleinschmidt),

o processo de FEI tem uma grande importância no desenvolvimento da inovação de

um produto, seja ele software ou não. É exatamente esta etapa que dará corpo ao

produto desenvolvido e o caracterizará como uma inovação bem sucedida.

Diante  disso,  podemos  afirmar  que  ter  um  domínio  amplo  do

processo FEI, alavancará a empresa desenvolvedora no segmento a qual ela está

inserida, tornando-a mais “atrativa” no mercado de trabalho e diminuindo o risco da

inovação. Este risco relaciona-se ao fato de que, o processo de produção de um

produto software tem como uma de suas principais características o fato da maior

parte dos investimentos feitos pela empresa serem efetuados antes da chegada do

produto ao mercado (MASSON, 2001), ou seja, sem ainda ter um retorno financeiro.

De acordo com os autores Florén e Frishammar, o problema que as

empresas enfrentam não está relacionado a ter boas ideias para a criação de novos

produtos, em vez disso, seu principal desafio está no processo de modelagem que

permite que as suas ideias avancem.

Este problema é muito recorrente no desenvolvimento de produtos

softwares devido ao seu alto grau de abstração na resolução de problemas. Ou seja,

para que um problema seja resolvido através de um algoritmo é necessário escolher

uma abstração da realidade, através da definição de um conjunto de dados que

representa  a  situação  real  (SILVA;  TRENTIN,  2016).  Pois  a  computação  em si,

trabalha com abstrações. É preciso desenvolver o raciocínio abstrato para que se

possa escrever  programas concisos,  objetivos e eficazes.  Um programador deve

aprender  a  gerar  conceitos  abstratos  a  partir  de  fatos  concretos,  criar  modelos

destes conceitos e exercitá-los através de simulacros escritos em uma determinada

linguagem de programação (LIMA, 2016).

Além disso, um projeto software pode ser mal sucedido se ele

tiver  o  seu  planejamento  mal  executado.  Pois  um  dos  principais  fatores  que

contribuem para o fracasso de um produto software é a adoção de uma gestão de

projeto  deficiente,  metodologias  de  desenvolvimento  desleixadas  e  estimativas

imprecisas dos recursos necessários (VERNER; SAMPSON; CERPA, 2014).



14

De  tal  modo,  para  superar  este  desafio  relacionado  a

modelagem das ideias de forma que o produto planejado tenha prosseguimento, as

empresas precisam de uma melhor compreensão do que é o resultado do front end,

de  um  claro  entendimento  de  quais  atividades  devem  ser  executadas  neste

processo,  e  também  ter  um  conhecimento  sobre  seu  potencial.  (FLORÉN;

FRISHAMMAR, 2012).

2.2 INOVAÇÃO

De  acordo  com  o  Manual  de  Oslo  (2006)  a  inovação  pode  ser

definida  como  a  implementação  de  um  produto  (bem  ou  serviço)  novo  ou

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou

um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local

de trabalho ou nas relações externas.

Além disso, o manual separa a inovação em quatro áreas, sendo

elas:  produto,  processo,  marketing e  organização.  A  inovação  de  um  produto

consiste na introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado

no que concerne a suas características ou usos previstos; a inovação de processo é

a  implementação  de  um  método  de  produção  ou  distribuição  novo  ou

significativamente melhorado; a inovação de marketing relaciona-se com mudanças

na  concepção,  posicionamento  e  promoção  ou  fixação  de  preços;  e  por  fim,  a

inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional nas

práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em

suas relações externas.

Considerando essas diferentes áreas de inovação, é possível afirmar

que o conceito de inovação se difundiu a partir das contribuições de Schumpeter, e

na  década  de  1960  emergiu  como um campo próprio  de  pesquisa,  e  tem sido

comumente associado a outros fenômenos em diferentes níveis, sendo eles: nível

individual  que está relacionado a fenômenos como criatividade (AMABILE  Et  Al,

1996),  cognição  e  decisão  (MARCH;  SIMON,  1981);  liderança  e  background

acadêmico  (KIMBERLY;  EVANISKO,  1981)  diretamente  relacionados  à  inovação

com  perspectiva  psicológica  da  inovação;  nível  organizacional,  relacionada  à

capacidade  de  absorção  de  conhecimentos  (COHEN;  LEVINTHAL,  1990;  TSAI,

2001) com investimentos em pesquisa e desenvolvimento (KIM, 2005; MOWERY;
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ROSENBERG,  2005);  e  nível  das  indústrias  e  países,  relacionado  às  políticas

científicas,  tecnológicas  e  sistemas  de  inovação  (ISIDRO-FILHO;  GUIMARÃES,

2010).

2.3 INOVAÇÃO E SEU DESENVOLVIMENTO

Utilizando como base os estudos de Rothwell (1994) e de Du Preez

e Louw (2008),  é  possível  definir  a  evolução do processo de inovação em seis

gerações:

2.3.1 Primeira Geração (Decáda de 50 até meados de 60)

A primeira geração do processo de inovação teve seu início durante

os vinte primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial, onde as economias mais

avançadas do mercado desfrutaram de altas taxas de crescimento econômico por

meio da rápida expansão industrial.  Nessa época houve o surgimento de novas

indústrias baseadas em novas oportunidades tecnológicas ao mesmo tempo em que

houve a regeneração baseada na tecnologia dos setores existentes (ROTHWELL,

1994). Nesta geração os processos eram lineares e não dependiam de demandas

externas como propulsores da inovação (BURGUER, 2018).

Figura 1 – Processos da primeira geração

Fonte – Fabrício Burguer (2018, p. 34)

2.3.2 Segunda Geração (Decáda de 60 até meados de 70)

Na  segunda  metade  da  década  de  60  enquanto  a  produção

manufaturada continuava a crescer, em muitos países os trabalhos nas indústrias
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eram  estáticos  ou  cresciam  a  uma  taxa  muito  reduzida,  acompanhado  de  um

aumento considerável da produtividade industrial. Dessa forma, buscou-se dar mais

ênfase para  uma mudança tecnológica  de racionalização,  o  que fez  com que o

processo de inovação agora analisasse as necessidades do mercado e agisse de

maneira a supri-la (ROTHWELL ,1994).

Figura 2 – Processos da segunda geração

Fonte – Fabrício Burguer (2018, p. 34)

2.3.3 Terceira Geração (Decáda de 70 até meados de 80)

O início da década de 70, marcado por duas crises petrolíferas, foi 

um período em que as empresas foram forçadas a adotar estratégias de 

consolidação e racionalização por conta da capacidade de oferta ter superado a 

demanda e também pelo crescente desemprego (ROTHWELL, 1994). Durante esta 

época de restrição de recursos, tornou-se cada vez mais necessário compreender a 

base da inovação bem-sucedida a fim de reduzir a incidência de falhas inúteis. 

Diante esta situação, foram publicados vários estudos empíricos detalhados a 

respeito processo de inovação (Cooper, 1980; Hayvaert, 1973; Langrish et al., 1972; 

Myers and Marquis, 1969; Rothwell et al., 1974; Rothwell, 1976; Rubenstein et al., 

1976; Schock, 1974; Szakasits, 1974; Utterback, 1975), mostrando que o processo 

de inovação bem-sucedido poderia ser modelado abrangendo diversos setores e 

países (ROTHWELL, 1994). 
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Figura 3 – Processos da terceira geração

Fonte – Fabrício Burguer (2018, p. 34)

2.3.4 Quarta Geração (Decáda de 80 até meados de 90)

O começo da década de 80 anunciou um período de recuperação

econômica para as empresas inicialmente concentradas em negócios e tecnologias

centrais, acompanhado de uma consciência crescente da importância estratégica da

evolução das tecnologias genéricas, com maior ênfase estratégica na acumulação

tecnológica.  Dessa  forma,  deu-se  inicio  ao  surgimento  de  novos  equipamentos

baseados em TI com foco voltado às estratégias de produção. Além disso, criou-se a

ideia da noção de estratégia global e houve um rápido crescimento no número de

alianças estratégicas entre empresas, muitas vezes incentivadas e apoiadas pelo

governo (ROTHWELL, 1994).

O  processo  de  inovação  desta  geração  foi  inspirado  no  modelo

utilizado pelas empresas japonesas, que utilizavam um sistema de desenvolvimento

de novos produtos que lhe permitiram inovar de forma mais rápida e eficiente do que

as empresas ocidentais. Por isso, a base do modelo de inovação da quarta geração

são a integração e desenvolvimento paralelo no processo de criação de um produto

inovador, onde os fornecedores eram integrados ao processo de desenvolvimento e,

ao  mesmo  tempo,  eram  integradas  as  atividades  dos  diferentes  departamentos
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internos  envolvidos  de  forma  que  pudessem  trabalhar  no  projeto  paralelamente

(ROTHWELL, 1994).

Figura 4 – Processos da quarta geração

Fonte – Fabrício Burguer (2018, p. 35)

2.3.5 Quinta Geração (A Partir da Década de 90)

Nesta  geração,  muitas  tendências  estratégicas  estabelecidas

durante a década de 80 continuam, com algumas intensificando-se em importância.

Continua  a  estratégia  tecnológica  e  de  networking,  assim  como  permanece

importante a velocidade de comercialização; as empresas buscam obter estratégias

cada vez melhores e integradas de produtos e manufatura; e se mostra cada vez

mais  importante  a  necessidade  da  criação  de  produtos  com  mais  recursos  de

qualidade e desempenho (ROTHWELL, 1994).

Além  disso,  percebera-se  também  que  o  conhecimento  de

fatores  externos  que agem em diferentes  áreas de  influência  na  criação de um

produto é um fator muito relevante no processo de inovação, como é mostrado na

figura 5, proposto por Trott (DU PREEZ; LOUW, 2008):
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Figura 5 – Processos da quinta geração proposto por Trott

Fonte – Fabrício Burguer (2018, p. 36)

2.3.6 Sexta Geração (Século XXI)

A sexta geração, podendo ser chamada também de inovação aberta,

apresenta o  modelo de processo de inovação em rede,  mas,  ao invés de focar

apenas  na  geração  e  desenvolvimento  de  ideias  internas,  ideias  tanto  internas

quanto externas podem ser combinadas para avançar no desenvolvimento de novas

tecnologias (DU PREEZ; LOUW, 2008).
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Figura 6 – Processos da sexta geração

Fonte – Fabrício Burguer (2018, p. 36)

2.3.6 Gestão da Inovação

Baseado nestes e outros estudos, foram criados diferentes modelos

de  inovação  (CLARK,  WHEELWRIGHT,  1993;  STAMM,  2003;  SMITH,

REINERTSEN, 1991), um deles é o modelo de gestão da inovação proposto por

Buchele et al. (2014c). Este modelo é constituído de regras e rotinas que direcionam

o  trabalho  feito  dentro  das  organizações  para  gerar  inovações  na  forma

organizacional,  nas  práticas,  processos  ou  nas  técnicas  utilizadas.  (BUCHELE,

2014).

Dessa  forma,  a  gestão  da  inovação  envolve  diferentes  áreas  de

estudo, conforme identificadas por Buchele et al. (2014c) apresentadas na figura 8.
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Figura 7 – Gestão da inovação de Buchele et al. 2014

Fonte – Buchele; Teza; Dandolini; Souza (2014c)

2.4 DIFICULDADES NO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO SOFTWARE

Quando se fala em implementação de software, podemos apontar

dois  principais  problemas  em  seu  desenvolvimento  e  processo  de  criação:  o

problema conceitual  e o problema representativo. O problema conceitual  envolve

todo o desenvolvimento  relacionado a especificar,  projetar  e  testar  a  construção

conceitual implícita em um sistema software. Já o problema representativo envolve a

representação  de  um  software,  e  o  teste  da  fidelidade  de  uma  representação

(PRIKLADNICKI, 2004).

Além destes dois problemas apontados, um outro grande obstáculo

enfrentado pelas empresas é a coleta e especificação de requisitos. Pois, na maioria

das empresas onde não existe um processo formal definido, não existe um tempo
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suficiente para fazer  uma coleta de dados e especificações com a finalidade de

auxiliar na organização do desenvolvimento do sistema. Isso faz com que o software

seja desenvolvido em um tempo muito maior do que o planejado (PRIKLADNICKI,

2004).

Além  disso,  uma  pesquisa  realizada  pelos  estudiosos  Varner,

Sampson e  Cerpa  em 2008,  onde  foram selecionados  70  projetos  de  softwares

considerados pelos próprios desenvolvedores, que falharam, apontam que a maioria

dos trabalhos fracassaram devido a um grande número de fatores, e não apenas

um, conforme podemos ver na figura 9.

Figura 8 – Número de projetos X Número de fatores de falha

Fonte – traduzido de Verner, Sampson e Cerpa (2008, p. 6)

De maneira  geral,  a  pesquisa  lista  seis  dos  principais  fatores  de

falha destes projetos (VERNER; SAMPSON; CERPA, 2008):

1. A data de entrega impactou o processo de desenvolvimento 

2. O projeto foi subestimado 

3. Os riscos  não  foram reavaliados,  controlados  ou  gerenciados

pelo projeto 

4. A equipe não foi recompensada por longas horas de trabalhos 

5. A  decisão  de  entrega  foi  feita  sem  a  necessidade  de

informações adequadas 
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6. A  equipe  teve  uma  experiência  desagradável  trabalhando  no

projeto

Outro fato que mostra que as dificuldades do desenvolvimento de

software  estão  diretamente  relacionadas  com uma falta  de  organização  na  fase

anterior à implementação do projeto, está presente no livro ‘Scrum: A arte de fazer o

dobro do trabalho na metade do tempo’. Neste livro, o autor Jeff Sutherland narra a

história do momento em que o FBI iniciou o projeto inovador de um sistema que

automatizasse o trabalho desenvolvido pelos seus internos, a fim de evitar ataques

terroristas como o ocorrido em 11 de setembro nos Estados Unidos.

Sutherland  conta  que  a  Comissão  do  11  de  setembro  chegou  a

conclusão  de  que  ‘os  sistemas  de  informação  do  FBI  eram  completamente

inadequados’. Diante deste problema, em 2005 fora investido US$ 451 milhões para

a  criação  deste  projeto  que  viesse  a  inovar  o  sistema,  garantindo  uma entrega

completa  no  ano  de  2009.  Porém,  Jeff  relata  que  ainda  em  2010  havia  sido

desenvolvido apenas metade do projeto, e que havia ainda a necessidade de mais

investimento monetário, e atribui a culpa à falha no processo de planejamento do

projeto e no gerenciamento do mesmo (SHUTERLAND, 2014).

Dessa  forma,  um  produto  software  de  boa  qualidade  pode  ser

definido como um produto que esteja de acordo com os requisitos do sistema e com

o  processo  de  desenvolvimento  previamente  definido  (PRIKLADNICKI,  2004).

Assim,  se  trouxermos essas dificuldades para  o  modelo  de  gestão  de inovação

proposto por Buchele et al. (2014c) podemos afirmar que o ponto chave para se

evitar  esses tipos de problemas citados anteriormente,  se  encontra em um bom

desenvolvimento da etapa de FEI.

2.5 FRONT END DA INOVAÇÃO

Percebe-se que o sistema de inovação é dividido em três etapas,

sendo a primeira delas o FEI,  tema deste projeto.  De acordo com Buchele et al

(2014), o FEI possui três elementos principais: ideias, oportunidades e conceitos,

que são as atividades presentes entre  a consideração de uma oportunidade até

quando  esta  é  julgada  como  pronta  para  entrar  na  etapa  estruturada  de
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desenvolvimento  de novos produtos  (KOEN et  al.,  2001  apud.  BURGER, p.  44,

2018). 

Diante  dos  problemas  expostos  na  sessão  anterior  quanto  as

dificuldades  que  as  empresas  desenvolvedoras  de  produtos  softwares  tem  em

desenvolver  um  produto  inovador,  percebe-se  a  necessidade  de  uma  melhor

desenvoltura na etapa que antecede à etapa de desenvolvimento de um software,

ou seja, a etapa de front end. Pois ela é a definida como a fase na qual as ideias são

geradas e desenvolvidas em conceito de produto, e determinará a continuidade ou

não  do  processo  de  desenvolvimento  do  novo  produto.  Dessa  forma,  o  FEI

demonstra ser fundamental  para o bom desempenho do produto que deseja ser

criado (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012).

Existem vários modelos de FEI,  e eles costumam variar quanto à

abrangência  e  visão,  mas,  em geral,  buscam propor  uma sequência  relativa  de

atividades e recomendações de como e de que forma proceder com os elementos

pertinentes  da captação e  escolha das oportunidades mais  promissoras  (GAMA,

2013).

O modelo que será apresentado neste projeto será o modelo FEI

criado por Florén e Frishammar (2012), tendo este como foco o desenvolvimento de

produtos (bens),  trabalha com ideias, oportunidades de mercado e foca em uma

organização de atividades que estejam mal definidas (BURGUER, 2018).

2.5.1 Modelo de Florén e Frishammar (2012)

O modelo de FEI de Florén e Frishammar (2012) se baseia 

principalmente no conceito de ideias e é utilizado quando surge uma nova 

oportunidades de mercado, objetivando o desenvolvimento em alta performance de 

um produto inovador (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). As ideias principais deste 

modelo podem ser observadas na figura 10.

Este modelo mostra que, para se ter uma definição de produto 

corroborada, é fundamental ter um processo de desenvolvimento de conceito e ideia

(I/C) que funcione bem, o que implica em um conjunto de transformações de 

elementos de entrada em elementos de saída. Destes elementos de entrada o 

elemento-chave é uma “ideia” representando uma oportunidade reconhecida. A ideia

é posteriormente transformada em um conceito de produto e, posteriormente, em 
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uma definição de produto. A ideia e desenvolvimento de conceito (1- I/C 

Desenvolvimento), por sua vez, consistem em duas sub-atividades inter-

relacionadas: ideia e refinamento de conceito (1a- I/C Refinamento) e ideia e 

seleção de conceito (1b- I/C Seleção) (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012).

Imagem 9 – Modelo de FEI do desenvolvimento de produtos

Fonte – Fabrício Burguer (2018, p. 53)

Como visto na figura anterior, o desenvolvimento de ideia e conceito

(I/C Desenvolvimento) constitui o núcleo do FEI, porém, precisa ser complementado

pelo (2) I/C alinhamento e pela (3) I/C legitimação. O I/C alinhamento discute como

as empresas alinham estrategicamente uma ideia com seu ambiente (2a) interno e

(2b)  externo.  Já  a  I/C  legitimação  reconhece  a  dimensão  sociopolítica  e  a

necessidade  de  criar  um  compromisso  organizacional  no  front  end  (FLORÉN;

FRISHAMMAR, 2012).

Este modelo exige várias pré-condições que devem ser satisfeitas

para a corroboração de um produto. A primeira é ter um I/C desenvolvimento de alta

qualidade.  Como  visto  na  figura  10,  este  elemento  é  dividido  em  duas  sub-

atividades, o I/C refinamento e o I/C seleção, e ambos devem ser inter-relacionados,

e não desenvolvidos de maneira independente (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012).

Posteriormente, as empresas precisam ter a capacidade de alinhar

novas ideias com pré-condições internas, como a estratégia e portfólio do produto, e

com  o  ambiente  externo,  composto  pelas  ofertas  competitivas  do  produto  e

tecnologia e desenvolvimento do mercado. Finalmente, a última pré-condição a ser

satisfeita, é que uma ideia/conceito deve ser legitimada e percebida como relevante

pelas principais partes interessadas. Caso isso não ocorra, o processo pode parar
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ou  ser  encerrado,  mesmo  que  apresente  uma  ideia/conceito  de  alta  qualidade

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012).

O  modelo  proposto  indica  quais  os  elementos  que  as  empresas

devem priorizar na construção de um bom front end para que se obtenha resultados

desejáveis. Destes elementos, o que mais se destaca é o I/C desenvolvimento, pois,

se uma empresa não tiver um I/C de refinamento ou de seleção que não funcione

bem, não faz sentido gastar recursos no desenvolvimento de sistemas para I/C de

alinhamento ou de legitimação (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012).

2.5.1.1 Ideia e conceito de desenvolvimento (I/C Desenvolvimento)

O FEI  começa com uma oportunidade sendo reconhecida,  e  seu

reconhecedor pode ter uma ideia aproximada de uma aplicação em potencial, mas

uma compreensão limitada do mercado. Para que ela seja reconhecida por uma

empresa,  outros  fatores  precisam  se  envolver,  dessa  forma  o  ciclo  de

reconhecimento  de  uma  oportunidade  inicia  o  I/C  desenvolvimento,  sendo  este

constituído  por  duas  diferentes  atividades,  o  I/C  refinamento  e  o  I/C  seleção

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012).

O  I/C  refinamento  dá  à  oportunidade  reconhecida  no  I/C

desenvolvimento seus principais conteúdos técnicos, energia e direção. Esta fase é

caracterizada pela  criatividade experimentação,  e  utiliza  de  recursos qualitativos,

informais  e  aproximados.  Assim,  durante  essa  atividade  a  equipe  de

desenvolvimento executará ações para refinar uma ideia preliminar em um conceito

de  produto  que,  posteriormente  será  refinado  em  uma  definição  de  produto

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012).

Embora o I/C refinamento se refere à apenas ao impulso do I/C desenvolvimento, o

I/C  seleção  diz  respeito  à  questão  de  garantir  relevância  em termos,  como por

exemplo,  aos  atributos  corretos  do  produto  e  dos  benefícios  do  cliente.  Esta

atividade é marcada pelo envolvimento de atividades contínuas realizadas por uma

empresa que visam determinar se uma ideia/conceito, em seu estágio específico de

refinamento, deve ser envolvido ou não. As ideias e conceitos são filtrados através

de um processo para garantir a alocação efetiva de recursos, a fim de eliminar as

“más  ideias”  e  garantir  que  as  “boas  ideias”  não  sejam  encerradas  (FLORÉN;

FRISHAMMAR, 2012).
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2.5.1.2 Ideia e conceito de alinhamento (I/C alinhamento)

Por um lado, o alinhamento diz respeito à garantia de adequação

entre a ideia/conceito emergente e a estratégia e operações internas da empresa.

Por outro lado, busca obter um ajuste entre a ideia/conceito e o ambiente externo.

De  forma  resumida,  pode-se  afirmar  que  ideias  e  conceitos  devem  ser

desenvolvidos para atender aos requisitos internos e externos de uma determinada

empresa,  e  essa etapa se preocupa em garantir  isso (FLORÉN; FRISHAMMAR,

2012).

Em  relação  à  dimensão  interna  do  I/C  alinhamento,  as  ideias  e

conceitos de um determinado produto devem mostrar um bom alinhamento com a

estratégia geral de uma empresa, para assim ter mais chances de ser aceito. Por

outro lado, a dimensão externa do I/C alinhamento, diz respeito à necessidade de

alinhar o I/C desenvolvimento com fatores externos aos limites da empresa, como

ofertas  competitivas  de  produtos  e  desenvolvimento  tecnológico  (FLORÉN;

FRISHAMMAR, 2012).

2.5.1.3 Ideia e conceito de legitimação (I/C legitimação)

A  terceira  etapa  que  afeta  o  resultado  de  um  produto  é  a  I/C

legitimação. Ela é responsável por proteger o I/C desenvolvimento de ser frustrados

por fatores e questões sócio-políticas, pois são assuntos importantes e necessitam

de uma atenção gerencial (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012).

Existem  dois  principais  problemas  que  podem  surgir  caso  uma

empresa não aborde esta etapa do FEI. O primeiro é que boas ideias correm o risco

de serem ignoradas ou rejeitadas por  falta  de legitimação,  fazendo com que os

resultados se tornem oportunidades perdidas pela empresa. Outro problema é que

más ideias podem ser levadas muito longe em seu desenvolvimento, porque são

apoiadas por indivíduos poderosos dentro da organização, gerando assim custos

crescentes  e  um  pipeline  de  desenvolvimento  congestionado  (FLORÉN;

FRISHAMMAR, 2012).
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3 CONCLUSÃO

Parte final do artigo, onde deve responder às questões da pesquisa,

correspondente  aos  objetivos  e  hipóteses,  podendo  tecer  recomendações  e

sugestões para trabalhos futuros.
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