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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.

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.

1 INTRODUÇÃO

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  o  processo de criação de  um

produto algo com um nível de complicação mais alto do que se deveria ter, 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 foco deste trabalho é analisar estes métodos e estudar como eles

podem  ser  benéficos  para  uma  empresa  de  software  na  criação  de  produtos

inovadores. De tal forma que estes modelos possam servir de auxílio na produtividade e



também na diminuição de gastos, se mostrando assim serem muito importantes para

essas empresas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

Como este trabalho será dedicado ao estudo de inovações utilizando

frontend da  inovação,  é  necessário  que  se  saiba  o  conceito  dos  termos  mais

importantes que serão abordados.

2.1 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 externas1.

2.2 INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO DE SOFTWARES

De acordo com Fernandes & Abreu na obra “Implantando a governança

de  TI”  (p.  8,  2014),  o  mercado  brasileiro  de  TI  se  tornou  um  cenário  bastante

competitivo para novos entrantes. Isto por conta do ciclo de vida dos produtos, que se

1 Organização  para  a  Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico.  Manual  de  Oslo-  Proposta  de
Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação Tecnológica, 3º ed., 2006. p. 55-61.



tornaram cada  vez  mais  curtos,  e  também devido  ao  rápido  surgimento  de  novos

produtos e serviços de concorrentes.

Por isso, entende-se como inovação no desenvolvimento do produto de

softwares,  algo  que se  destaque em sua aplicação,  e  que possa também usar  de

alguma das áreas da inovação proposta por Oslo. Sendo assim, a inovação de produtos

em softwares pode envolver a criação de um serviço totalmente inédito; uma melhoria

significativa de algum outro software já existente; ou até mesmo um serviço que visa

melhorar o desempenho organizacional de algum cenário.

2.3 FRONT END DA INOVAÇÃO

O  front  end  da  inovação  (FEI)  é  a  primeira  etapa  do  processo  de

inovação.  Nela  são  geradas,  selecionadas,  enriquecidas  e  priorizadas  ideias  que

podem  se  tornar  conceito  de  produtos  e  determinará  a  continuidade  ou  não  do

processo. Ou seja, a qualidade do trabalho realizado nesta etapa é fundamental para o

seu bom desempenho (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012 apud. BURGER, p. 44, 2018).

Outros fatores, como a qualidade e custos de execução de projetos são

determinados no  front  end da  inovação.  Portanto,  os  efeitos  do FEI  e  as  decisões

tomadas na etapa do pre desenvolvimento tem forte impacto sobre todo o processo de

inovação  (VERGANTI,  1999;  AAGAARD,  2012  apud.  BURGER,  p.  44,  2018).  Além

disso, nesta etapa é realizada também o processo criativo, o qual inclui a identificação

dos problemas e oportunidades da organização, bem como suas análises, coleta de

informação,  geração  de  ideias  e  análise  e  seleção  para  a  validação  destas  idéias

(AMABILE et al., 1996 apud. BURGER, p. 44, 2018).

3 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é analisar como o processo de front end dá

suporte ao processo de criação de um produto inovador, estudando os fatores que o

caracterizam, mapeando cada etapa e suas atividades.



4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS/MÉTODOS E TÉCNICAS

Para que se  alcance os objetivos  deste  trabalho,  será realizado um

levantamento  bibliográfico  em  busca  de  artigos  e  livros  que  possam  auxiliar  no

entendimento e avanço de cada uma das etapas do processo de front end.

Após feito o levantamento e estudo de cada uma das etapas, serão

definidas técnicas que possam ser aplicadas, objetivando um processo de inovação

menos custoso e mais diligente.

5 CRONOGRAMA E EXECUÇÃO

O desenvolvimento das atividades seguirá o seguinte cronograma:

1. Levantamento bibliográfico.

2. Estudo do conceito e definição de cada etapa do processo FEI.

3. Estudo de técnicas utilizadas em cada etapa.

4. Estudo de caso.

5. Estudo de técnicas aplicadas.

6. Composição do TCC

Tabela 1. Cronograma de execução

Atividades Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outuro Novembro

1. X

2. X X

3. X X

4. X X

5. X X X

6. X X X X



6 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que, com este trabalho, o leitor obtenha conhecimento a 

respeito do processo de front end da inovação de produtos, e entenda também o 

funcionamento de cada uma de suas etapas e maneiras de como poder aplicá-las.

7 ESPAÇO PARA ASSINATURAS

Londrina, 08 de Abril de 2019

_______________________ _______________________

        Aluno                 Orientador
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