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A inovação – da próxima fase da Revolução Digital 

– virá de pessoas capazes de associar beleza com 

engenharia, humanidades com tecnologia, poesia 

com processadores. Em outras palavras, virá dos 

herdeiros espirituais de Ada Lovelace, criadores 

capazes de florescer onde a arte se cruza com a 

ciência, dotados de uma rebelde faculdade de se 

maravilhar que lhes permite ver a beleza de ambas.  

(Walter Isaacson, 2014, p. 502) 



 

 

  



 

 

RESUMO 

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 tecnologias. O 

conhecimento é o elemento catalisador da inovação, e o seu 

compartilhamento e socialização contribuem para construção de novos 

saberes no universo organizacional. As empresas que buscam se 

diferenciar no mercado podem colher bons resultados ao atentarem-se à 

essa fase de pre-desenvolvimento. É possível estratificar a inovação em 

alguns aspectos, entre eles o grau, onde a literatura aponta existir 

inovações incrementais e radicais/disruptivas. Por outro lado, existem 

poucos estudos que versam sobre o front end alinhados ao grau da 

inovação e os fatores que o caracterizam. Nesse sentido, o presente 

trabalho objetivou analisar os fatores que caracterizam o processo do front 

end da inovação incremental e radical nas organizações. Para tanto, foi 

realizado um estudo multicaso em organizações inovadoras catarinenses 

do segmento de máquinas elétricas. Os dados foram coletados por meio 

de entrevistas em profundidade. Na análise dos dados foi utilizado o 

método da análise temática. Os resultados apontam a existência dos 

seguintes fatores: atitudes dos colaboradores, conhecimento, liderança, 

capacidade criativa, cultura organizacional, formalização do processo, 

fluxo de informações no processo, adequação tecnológica, uso de MTF’s, 

tempo de execução, estratégia da organização e estratégia do negócio.  

 

Palavras-chave: Inovação; Front End da Inovação; Incremental; 

Radical. 

 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The front end of innovation (FEI) is the first step in the innovation 

process. In it are generated, selected, enriched and prioritized ideas that 

can become concept of products and technologies. Knowledge is the 

catalytic element of innovation, and its sharing and socialization 

contribute to the construction of new knowledge in the organizational 

universe. Companies that seek to differentiate themselves in the market 

can obtain good results by looking at this pre-development phase. It is 

possible to stratify innovation in some aspects, among them the degree, 

where the literature points out there are incremental and radical / 

disruptive innovations. On the other hand, there are few studies that talk 

about the front end aligned with the degree of innovation and the factors 

that characterize it. In this sense, the present work aimed to analyze the 

factors that characterize the front end process of incremental and radical 

innovation in organizations. For that, a multi-stage study was carried out 

in innovative organizations from the electric machines segment in Santa 

Catarina. Data were collected through in-depth interviews. In the data 

analysis the thematic analysis method was used. The results point to the 

existence of the following factors: employee attitudes, knowledge, 

leadership, creative capacity, organizational culture, formalization of the 

process, information flow in the process, technological adequacy, use of 

MTF’s, execution time, organization strategy and business. 

 

Keywords: Innovation; Front End of Innovation; Incremental; 

Radical. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Nesta seção são apresentados a contextualização e os principais 

temas abordados no presente trabalho. São descritos a contextualização e 

problema de pesquisa (item 1.1), o objetivo geral e os objetivos 

específicos (item 1.2). Em seguida, apresentam-se a justificativa para a 

realização deste trabalho (item 1.3), a sua aderência ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (item 1.4) e são 

elencadas as suas delimitações (item 1.5). Após, é apresentada a 

caracterização da pesquisa (item 1.6). Por fim, é denominada a estrutura 

do trabalho (item 1.7). 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O mercado contemporâneo está cada vez mais preocupado em 

inovar e as organizações estão utilizando, progressivamente, práticas e 

processos que as diferenciem e gerem valor agregado, seja na entrega de 

bens ou serviços. O conhecimento é um fator relevante que impacta em 

práticas e processos entre os colaboradores no contexto organizacional. 

Cada organização possui estratégias para atingir suas metas, que 

entre outras questões, pode ser atender as necessidades dos seus clientes. 

Essas estratégias definem seus objetivos e práticas em cada segmento. 

Nessa nova era, denominada era do conhecimento, inovar tem sido um 

objetivo recorrente definindo práticas de suma importância, na qual as 

pessoas são elementos chave no compartilhamento do saber, que nutre a 

organização e a fazem desenvolver-se com a devida celeridade e 

expectativa, para alcançar esses objetivos. 

Assim, a inovação passou a ser considerada uma necessidade 

estratégica para as empresas, e tornou-se um meio compulsório que 

possibilita trabalhar as demais dimensões organizacionais, não sendo 

apenas uma opção a ser conduzida (TÁLAMO, 2001).  

Quintane et al. (2011) afirmam que o conhecimento precisa ser 

duplicável e útil na prática para que seja considerado inovação. Este 

conhecimento pode ser o produto da sinergia entre pessoas, processos e 

tecnologia, sendo que essa sinergia quando se relaciona com o ambiente 

pode se traduzir em inovação (TEKIC; COSIC; KATALINIC, 2013). 
Ao aprofundar os estudos sobre inovação Kimberly (1981, p. 108) 

aponta que a inovação pode ser percebida por três diferentes perspectivas. 

São elas: inovação como um processo; a inovação como um resultado 

incluindo produtos, programas ou serviços; e inovação como um atributo 

das organizações. 
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Outras definições de inovação surgem nas áreas de conhecimento 

que a tem como objeto de estudo. Por exemplo, na gestão do 

conhecimento, o foco é o conhecimento ser vital para a inovação ou 

mesmo um tipo de inovação (BAREGHEH; ROWLEY; SAMBROOK, 

2009).  Para Du Plessis (2007, p.21) “inovação é a criação de novos 

conhecimentos e ideias para facilitar novos resultados empresariais, 

visando melhorar os processos e estruturas internas e criar produtos e 

serviços orientados para o mercado”. 

Para Baregheh, Rowley, Sambrook (2009), ao encontro de 

Kimberly (1981), afirmam que a inovação é um processo de várias etapas 

através do qual as organizações transformam ideias em produtos, serviços 

ou processos, a fim de avançar, competir e diferenciar-se com sucesso em 

seu mercado. Ela pode ser definida como o resultado efetivo de processos 

e novos produtos para a organização sendo concebidos para beneficiar as 

partes interessadas – organização, cliente e consumidor (WONG et al., 

2008, p. 2). 

As inovações podem ser estratificadas segundo o seu grau, ou seja, 

como radicais ou incrementais (DU PLESSIS, 2007). Por inovação 

radical entende-se a criação de novas linhas de produtos totalmente 

diferentes ao mundo, que provocam mudanças na tecnologia existente e 

alteram a infraestrutura mercadológica, ao passo que inovação 

incremental visa melhorias em linhas de produtos existentes, e em boa 

parte, redução de custos de alguma natureza, usando tecnologias 

conhecidas e focando em mercados consolidados (BOOZ; ALLEN; 

HAMILTON, 1982; GARCIA; CALANTONE, 2002). 

O processo de inovação é discutido e estruturado em etapas, que 

podem variar de acordo com as abordagens dos autores. Rothwell (1994) 

apresenta cinco gerações do processo. A primeira delas, de 1950 a meados 

de 1960, vincula o processo de inovação unicamente ao setor de 

Planejamento de Desenvolvimento (P&D) das organizações. É linear e 

impulsionado pela tecnologia (technology-push1 ou tech-push). A 

segunda geração (anos 1960-1970) o processo continua linear, mas inicia-

se no mercado, e não com a tecnologia (ROTHWELL; 1994). Na terceira, 

que circunda a década de 70 e 80, os processos já passam a ser vistos 

como resultado da interação de atividades que se retroalimentam, 

combinando tecnologia e mercado (ROTHWELL; 1994). A quarta 
geração (1980-1990) tem como principal característica a interferência dos 

                                                        
1 Abordagem baseada no modelo linear de inovação. Representa o processo de 

inovação a partir da criação de novas ideias e teorias, cujo conhecimento decorre 

da pesquisa científica de caráter básico (MAÇANEIRO; CUNHA, 2011). 
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modelos japoneses que integram e executam paralelamente os processos 

junto aos stakeholders2, como fornecedores e clientes internos a 

organização (ROTHWELL; 1994). A quinta, e última apresentada pelo 

autor (ROTHWELL; 1994), efetiva a interação entre as etapas e ainda 

enfatiza que o fator tempo (velocidade no desenvolvimento) é um fator 

competitivo no mercado. 

A sexta geração, apresentada por Du Preez e Louw (2008), elucida 

a inovação aberta, que é caracterizada pela interação dos diversos 

envolvidos no processo de inovação, formando uma rede de participantes. 

O processo considera tanto interações internas a organização, como 

também o envolvimento de entes externos, como fornecedores, parceiros, 

clientes, entre outros; visando o desenvolvimento de novas tecnologias 

(DU PREEZ; LOUW, 2008). 

O processo de inovação discutido na literatura contemporânea 

apresenta estratificações - cujo plano de fundo é o funil de 

desenvolvimento de Clark e Wheelwright (1993) - comumente traduzidas 

em três etapas: a primeira, conhecida como front end da inovação (FEI) 

(KHURANA; ROSENTHAL, 1997; KOEN ET AL. 2001; FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012); a segunda, definida como desenvolvimento; e a 

última, a comercialização ou implementação (KOEN ET AL. 2001; 

TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Esta pesquisa delineia seu estudo na primeira etapa do processo de 

inovação, chamada "front end da inovação" (FEI), em que ideias são 

geradas e selecionadas, potenciais conceitos são elaborados, e projetos 

com potencial de desenvolvimento são planejados (BRENTANI; REID, 

2012; KHURANA; ROSENTHAL, 1998; KOEN ET AL. 2001; 

FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; KOCK; HEISING; GEMÜNDEN, 

2015). Inúmeras pesquisas no campo do desenvolvimento de novos 

produtos (DNP) sugerem que uma empresa deve gerenciá-lo e otimizá-lo 

para aumentar as chances no desenvolvimento de inovações de sucesso 

(REINERTSEN, 1999; BOEDDRICH, 2004; AAGAARD, 2012). Vários 

estudos destacam a importância do FEI no sucesso de inovação de uma 

organização (BOOZ; ALLEN; HAMILTON, 1982; DWYER; MELLOR, 

1991; ATUAHENE-GIMA, 1995; SHENHAR ET AL., 2002; REID; 

BRENTANI, 2004; VERWORN ET AL. 2008; AAGAARD, 2012). 

A articulação do FEI com a estratégia da organização pode 
representar um desafio para a manutenção do diferencial competitivo das 

organizações, e faz-se necessária a investigação das peculiaridades de 

cada setor e complexidades desta etapa do processo de inovação. 

                                                        
2 Partes ou indivíduos envolvidos e interessados. 
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Cooper e Kleinschmidt (2001) e Koen et al. (2002), entre outros 

autores, abordam o FEI como a chave para o sucesso da inovação e 

afirmam que o que difere o sucesso do fracasso é a qualidade das 

atividades de pre-desenvolvimento. O grau das inovações é outro 

atenuante para o sucesso das organizações (STAMM, 2003). Ou seja, 

aquelas que conseguem trabalhar melhor o FEI e desenvolver ideias, 

conceitos e, por fim, produtos radicais, podem avançar no seu segmento, 

como também em outros mercados. Porém para que as organizações 

consigam lidar com a necessidade de desenvolver inovações incrementais 

e radicais (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b), é preciso compreender quais fatores fazem 

com que as organizações consigam potencializar essas ideias e conceitos, 

e sobretudo, compreender o que fazer quando o objetivo é aproveitar uma 

oportunidade no mercado. Vê-se dessa forma, uma lacuna no 

entendimento de quais são esses fatores, quem são os envolvidos nas 

diversas etapas do processo, suas posturas diante das atividades (REID; 

BRENTANI, 2004; FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012), a importância do 

conhecimento e das pessoas (VERWORN; HERSTATT; NAGAHIRA, 

2007; LEDWITH et al., 2012; FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; ABU 

et al., 2012), o papel da tecnologia (KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b) e do tempo (FLORÉN; FRISHAMMAR, 

2012; GARVIN; LEVESQUE, 2005; KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b), bem como do processo de inovação como um 

todo. É preciso considerar ainda que todos esses fatores são passíveis da 

cultura das organizações (AAGAARD, 2015), postura dos líderes que 

nelas atuam (KÄRKKÄINEN; OJANPERÄ, 2006; BAHEMIA; 

SQUIRE, 2010; ROBBINS; O'GORMAN, 2015), e ainda do contexto do 

país em que essas organizações estão sediadas. 

Neste contexto, para esta pesquisa, então, a inovação é percebida e 

analisada como um processo, seguindo uma das três perspectivas de 

Kimberly (1981), em conformidade com a corrente de pesquisas de 

Baregheh (2009), combinada com a visão de Du Plessis (2007) que 

denomina o conhecimento como um fator chave para a inovação. 

Considera, também, que o conhecimento é o fruto ou essência do 

processo de inovação permitindo que ele possa ser entendido 

(QUINTANE et al., 2011). Ainda se percebe a importância do FEI 

entre os processos como determinante para o sucesso da inovação 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b). 
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Em resumo, esta pesquisa assume o pressuposto teórico que 

existem diferentes atores que potencializam o FEI radical e incremental e 

é preciso identifica-los e gerenciá-los de maneira a levar a organização a 

aproveitar oportunidades, gerar ideias e solucionar problemas.  

Dentre estas lacunas, levando em conta as assertivas acima, 

procura-se com esta pesquisa responder a seguinte questão: 

Que fatores caracterizam o FEI incremental e radical nas 

organizações inovadoras? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Nesta seção são apresentados o objetivo geral e objetivos 

específicos. 

 

1.2.1. Objetivo geral 
 

Analisar os fatores que caracterizam o processo do front end da 

inovação incremental e radical nas organizações foco da pesquisa. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

Partindo do objetivo geral, traçou-se alguns objetivos específicos 

para delinear a presente pesquisa. 

 

a) Descrever o processo do front end da inovação diferenciando 

as características do FEI incremental e radical. 

b) Mapear os processos e atividades do FEI das organizações 

focos da pesquisa; 

c) Classificar os processos e atividades do FEI das organizações 

foco da pesquisa entre inovação incremental e radical; 

d) Identificar os fatores que caracterizam o processo do FEI 

incremental e FEI radical das organizações estudadas. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

O tema front end da inovação é foco de inúmeras pesquisas teóricas 
e empíricas (por exemplo, Khurana e Rosenthal, 1997; Koen et al. (2001); 

Cooper e Edgett (2008); Florén e Frishammar (2012)). No entanto, cada 

uma expressa a realidade de uma organização, região, cultura, entre outras 

questões e características específicas de cada contexto. 
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Na revisão sistemática da literatura, que fundamenta, em parte, 

essa pesquisa, não foram localizados outros estudos abordando 

organizações atuantes no contexto brasileiro e o tema FEI. Numa segunda 

busca em fontes secundárias, foram localizados poucos trabalhos que 

tratassem do tema, sem esclarecer quais regiões eram abrangidas ou que 

tipo de organizações eram estudadas. Estas buscas estão descritas na 

seção 3.2. 

Desse modo, a presente pesquisa se justifica ao apresentar dados 

de organizações atuantes na região sul brasileira, no contexto industrial 

catarinense, quanto a esse tema. Uma segunda motivação para a 

realização desse trabalho é retratar especificidades das empresas dessa 

região, que podem adotar e apontar novas tratativas quanto as fases do 

FEI.  

O FEI que resulta em inovações incrementais e radicais tem sido 

objeto de pesquisas e tem apresentado peculiaridades em fatores como:  

• atitudes dos colaboradores (REID; BRENTANI, 2004; 

FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012); 

• conhecimento (VERWORN; HERSTATT; NAGAHIRA, 2007; 

LEDWITH et al., 2012; FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; ABU 

et al., 2012); 

• liderança (KÄRKKÄINEN; OJANPERÄ, 2006; BAHEMIA; 

SQUIRE, 2010; ROBBINS; O'GORMAN, 2015); 

• cultura organizacional (AAGAARD, 2015); 

• capacidade criativa (STEINER; 2009; ROBBINS; O'GORMAN, 

2015; FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; AAGAARD, 2015);  

• formalização do processo (KOEN ET AL., 2001; REID; 

BRENTANI, 2004; AAGAARD, 2012; AAGAARD, 2015; 

FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; ELING; GRIFFIN; 

LANGERAK, 2016); 

• fluxo de informações no processo (FLORÉN; FRISHAMMAR, 

2012; LEDWITH et al., 2012; ABU et al., 2012; KOEN; 

BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014b; ROBBINS; 

O'GORMAN, 2015; POETZ; SCHREIER, 2012; GURTNER; 

REINHARDT, 2016; FRISHAMMAR et al., 2016); 

• adequação tecnológica (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; 

GARCIA; CALANTONE, 2002; GURTNER; REINHARDT, 

2016); 

• uso de tecnologia (KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 

2014b); 
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• tempo de execução (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; 

GARVIN; LEVESQUE, 2005; KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b); 

• estratégia da organização (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; 

ABU et al., 2012); e 

• estratégia do negócio (VERWORN; HERSTATT; NAGAHIRA, 

2007; FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; FRISHAMMAR et al., 

2016) - no contexto industrial catarinense.  

O foco na caracterização do FEI entre incremental e radical traz 

contribuições ao campo da pesquisa uma vez que outros autores discutem 

a existência de fatores incomuns no pre-desenvolvimento de novos 

produtos. Com o alcance dos objetivos propostos, uma atualização das 

pesquisas sobre o tema será apresentada, bem como um retrato da forma 

que essa primeira etapa do processo de inovação é tratada nos projetos 

inovativos em duas organizações multinacionais atuantes no cenário 

catarinense. Serão investigados como ocorrem os processos e atividades 

relacionados ao FEI nas organizações, por meio do mapeamento e 

classificação dos mesmos entre incremental e radical, e ainda 

identificados e analisados os fatores que os caracterizam, possibilitando 

uma melhor compreensão acerca do tema no cenário brasileiro. 

Em termos acadêmicos este trabalho articula a teoria e a prática, 

no sentido de evidenciar os resultados de pesquisas já realizadas sobre o 

tema, além de elucidar o diferencial das atividades da etapa do front end 

da inovação – que envolvem ideias, oportunidades e conceitos – das 

organizações estudadas. Desse modo, esclarecem-se e legitimam-se as 

práticas adotadas por cada setor industrial quanto ao tema. 

 

1.4. ADERÊNCIA DO TEMA AO PPGEGC 

 

A presente pesquisa integra a linha de pesquisa 

Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) na área 

de concentração de Gestão do Conhecimento. O conhecimento é o objeto 

central dos estudos realizados do PPGEGC, e é definido como “conteúdo 

ou processo efetivado por agentes humanos ou artificiais em atividades 

de geração de valor científico, econômico, social ou cultural” 
(PACHECO, 2014). Neste trabalho, lastreado pelo paradigma 

autopoiético que abrange a gestão do conhecimento, o conhecimento é 

percebido como “resultado da transformação de informação feita pelo 
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indivíduo, a partir de suas experiências e observações” (PACHECO, 

2016). 

O tema central da presente dissertação é Front End da Inovação - 

FEI (KHURANA; ROSENTHAL, 1997; KOEN ET AL. 2001; FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012), o qual representa a primeira etapa do processo 

de inovação (BAREGHEH et al. 2009). A inovação pode ser 

compreendida como a criação de conhecimento novo (DU PLESSIS, 

2007; QUINTANE et al., 2011; WEISSENBERGER, EBERT, 2011). É 

nessa fase inicial – FEI - que surgem ideias e oportunidades, na forma de 

conhecimento socializado e combinado, considerando neste trabalho, o 

contexto organizacional. Esse tema é um dos focos das pesquisas 

realizadas no Núcleo de Pesquisa em Inteligência, Gestão e Tecnologia 

para Inovação – IGTI, assim como no PPGEGC nos últimos anos. O 

Quadro 1 destaca os trabalhos relacionados com esse tema: 

 
Quadro 1 - Trabalhos do EGC relacionados ao tema desta pesquisa 

Autor / Trabalho Ano T/D 

SCHMITT, M. T. B. Inteligência Competitiva na Web: 

Um Framework Conceitual para Aquisição de Ativos de 

Conhecimento no Contexto do Front-End da Inovação 

2013 D 

BUCHELE, G. T. Adoção de Métodos, Técnicas e 

Ferramentas para Inovação: um levantamento em 

organizações catarinenses 

2015 D 

ROCHADEL, W. Identificação de Critérios para 

Avaliação de Ideias: Um Método Utilizando 

Folksonomias 

2016 D 

VALDATI, A. B. Processo de seleção de ideias em 

empresas inovadoras. 
2017 D 

FERNANDES, R. F. Framework conceitual para o 

processo de identificação de oportunidades do front end 

da inovação 

2017 T 

Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina (2018). 

 

Esta dissertação vem a somar a este cabedal teórico, trazendo mais 

evidências teóricas e empíricas acerca do tema Front End da Inovação. 

As pesquisas acima citadas são exemplos da importância do tema no 

PPGEGC. Por exemplo, a pesquisa de Schmitt (2013) teve como objetivo 

“propor um framework conceitual de inteligência competitiva na web 

para aquisição de ativos de conhecimento no contexto do Front-End da 

Inovação”. Outro trabalho, de Buchele (2015), visou “descrever os 

métodos, técnicas e ferramentas para inovação adotados em projetos 

executados em organizações catarinenses”, com uma visão geral de todo 
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o processo, perpassando pelo FEI. A dissertação de Rochadel (2016) 

objetivou “propor um método de identificação e análise de critérios para 

avaliação de ideias a partir do conhecimento coletivo em um sistema de 

gestão de ideias”. A pesquisa de Valdati (2017) realizou uma análise de 

como ocorre o processo de seleção de ideias em organizações inovadoras. 

Fernandes (2017) desenvolveu um framework3 conceitual para o processo 

de identificação de oportunidades no contexto do Front End da Inovação. 

Essa dissertação se diferencia na medida que busca mapear os 

processos e atividades; e identificar e analisar fatores que caracterizam o 

front end das inovações incrementais e radicais nos processos de 

inovação. Assim, esta pesquisa atualiza e avança no conhecimento 

científico dos estudos que a precedem no EGC. 

Na seção seguinte são apresentadas a delimitação do trabalho e a 

relação e diferenciação quanto às pesquisas adjacentes ao tema realizadas 

no âmbito do EGC.  

 

1.5. DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

 

Esta pesquisa delimita-se a estudar o front end da inovação de 

produtos (bens e serviços), não abrangendo inovações de outras 

naturezas, como por exemplo, de processos, organizacional ou de 

marketing. Também não serão focos deste trabalho as demais etapas do 

processo de inovação – desenvolvimento e comercialização.  

Quanto a abrangência, e por tratar-se de um estudo multicaso, esta 

pesquisa se limita à realidade das duas empresas localizadas no território 

do Estado de Santa Catarina, mais especificamente no Vale do Itajaí. A 

análise circunda apenas a realidade daquelas organizações estudadas, traz 

especificidades do segmento ao qual pertencem, bem como limita-se às 

categorias utilizadas na construção do instrumento de coleta de dados. 
 

1.6. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa enquadra-se no paradigma autopoiético da 

Gestão do Conhecimento do EGC, em consonância com o paradigma 

interpretativista de Morgan, pelo interesse em entender a experiência 

subjetiva dos indivíduos. Suas teorias são construídas do ponto de vista 

do ator individual; da realidade social como um processo emergente 

(BURREL, 1979).  

                                                        
3 Modelo ou quadro teórico. 
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Trata-se de uma pesquisa qualitativa, baseada em um estudo 

multicaso, com objetivo exploratório e descritivo, com uso de entrevistas 

em profundidade e roteiro semiestruturado para coleta de dados 

primários. 

 

1.7. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos.  

O capítulo 1 apresenta a introdução, contendo o objetivo geral e 

específicos, e a justificativa para a realização da pesquisa. Esse capítulo 

apresenta ainda a aderência ao Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento, a delimitação do estudo, a 

caracterização da pesquisa e a estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 é apresentada a revisão da literatura trazendo os 

estudos relacionados a temática desta dissertação. Discorre sobre o 

referencial teórico construído com base numa revisão sistemática da 

literatura e fontes secundárias de conhecimento. Serão apresentados os 

principais conceitos de: inovação, processo de inovação, front end da 

inovação e suas fases.  

O capítulo 3 descreve os procedimentos metodológicos 

apresentando as etapas de pesquisa exploratória e descritiva. Discorre 

sobre o planejamento da pesquisa, o método de investigação, e as etapas 

de coleta e tratamento dos dados. 

O capítulo 4 discorre os resultados da pesquisa e análise dados 

coletados. Traz-se as fases identificadas do front end das organizações 

foco da pesquisa, a descrição dos fatores presentes nessa etapa do 

processo de inovação e a percepção dos entrevistados quanto às fases do 

FEI. É verificada a similaridade entre os modelos do FEI apresentados na 

literatura e elucidados no processo das organizações foco da pesquisa. 

O capítulo 5 apresenta a discussão sobre os modelos teóricos e 

empíricos, bem como dos fatores que caracterizam o FEI incremental e 

radical. 

Por fim, no capítulo 6 são descritas as considerações finais, 

limitações da pesquisa e recomendações de pesquisas futuras. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo tem como objetivo fornecer aporte teórico 

para a pesquisa. Para isso, foram coletadas as informações sobre os 

temas: a inovação nas organizações, inovação como processo e seus 

modelos, grau da inovação, front end da inovação, modelos de FEI e 

conhecimento do FEI. 

 

2.1. INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Os estudos sobre inovação, segundo Isidro-Filho e Guimarães 

(2010, p. 134), têm seu marco inicial na década de 1930 com a publicação 

do livro The Theory of Economic Development de autoria de Joseph Alois 

Schumpeter. Em sua proposta, Schumpeter (1985) introduz a inovação 

como “novas combinações”, isto é, fenômeno fundamental do 

desenvolvimento econômico. Ele acrescenta que a combinação de 

recursos disponíveis pode resultar em algo diferente ou apenas modificar 

a forma como fazê-lo (ISIDRO-FILHO; GUIMARÃES, 2010, p. 134). 

Algumas décadas mais tarde, o Manual de Oslo, uma referência 

internacional no tema inovação (OCDE, 2005, p.55) define inovação 

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. 

 

Os estudos de Schumpeter (1985), afirmam Isidro-Filho e 

Guimarães (2010, p. 134), alinhavam-se com duas ênfases sobre 

inovação: produto tecnológico e produção tecnológica (FARGERBERG, 

2005), resultando nos termos inovação de produto e inovação de processo, 

respectivamente. Schumpeter (1985) ainda apresenta outros tipos de 

inovação: abertura de um novo mercado, aquisição de uma nova fonte de 

oferta de matéria-prima e o surgimento de uma nova organização de 

qualquer indústria (ISIDRO-FILHO; GUIMARÃES, 2010, p. 134).  

Indo ao encontro e baseando-se nas tendências ditadas por 
Shumpeter (1985), o Manual de Oslo traz outros conceitos de inovação, 

estratificando-os. São eles: 
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a) Inovação de produto: é a introdução de um bem ou 

serviço novo ou significativamente melhorado no que 

concerne a suas características ou usos previstos. Incluem-

se melhoramentos significativos em especificações 

técnicas, componentes e materiais, softwares 

incorporados, facilidade de uso ou outras características 

funcionais (OCDE, 2005, p.57). 

 

b) Inovação de processo: é a implementação de um método 

de produção ou distribuição novo ou significativamente 

melhorado. Incluem-se mudanças significativas em 

técnicas, equipamentos e/ou softwares. As inovações de 

processo podem visar reduzir custos de produção ou de 

distribuição, melhorar a qualidade, ou ainda produzir ou 

distribuir produtos novos ou significativamente 

melhorados (OCDE, 2005, p.58). 

 

c) Inovação de marketing: é a implementação de um novo 

método de marketing com mudanças significativas na 

concepção do produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na 

fixação de preços (OCDE, 2005, p.59). 

 

d) 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. Inovações organizacionais podem 

visar a melhoria do desempenho de uma empresa por meio 

da redução de custos administrativos ou de custos de 

transação, estimulando a satisfação no local de trabalho (e 

assim a produtividade do trabalho), ganhando acesso a 

ativos não transacionáveis (como o conhecimento externo 

não codificado) ou reduzindo os custos de suprimentos 

(OCDE, 2005, p.61).  

 

Considerando essas diferentes definições, 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 

(ISIDRO-FILHO; GUIMARÃES, 2010, p. 134). Os mesmos autores 

citam os níveis e suas implicações:   
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No nível do indivíduo, fenômenos como criatividade (AMABILE 

ET AL, 1996; GURTEEN, 1998), cognição e decisão (MARCH; SIMON, 

1981; DAFT; WEICK, 1984), liderança, background acadêmico 

(KIMBERLY; EVANISKO, 1981) estão associados à inovação, com 

destaque para a perspectiva psicológica da inovação (ISIDRO-FILHO; 

GUIMARÃES, 2010, p. 134).  

No nível da organização, a inovação é associada à capacidade de 

absorção de conhecimentos (COHEN; LEVINTHAL, 1990; TSAI, 2001), 

com investimentos em pesquisa e desenvolvimento (KIM, 2005; 

MOWERY; ROSENBERG, 2005), conhecimento e aprendizagem 

(NELSON; WINTER, 2005; DAFT; WEICK, 1984; COHEN; 

LEVINTHAL, 1990; LUNDVALL; JOHNSON, 1994), adoção 

tecnológica (KIMBERLY; EVANISKO, 1981; DAMANPOUR, 1991; 

PÉREZ ET AL, 2004) e capacidades dinâmicas (TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1997; EISENHARDT; MARTIN, 2000) (ISIDRO-FILHO; 

GUIMARÃES, 2010, p. 134).  

No nível das indústrias e dos países, a inovação também está 

relacionada com políticas científica e tecnológica e sistemas de inovação 

(MALERBA, 2003; LUNDVALL; BORRÁS, 2005; DODGSON, 2005 

APUD ISIDRO-FILHO; GUIMARÃES, 2010, p. 134). 

Nesta pesquisa, a inovação será vista como um processo 

(BAREGHEH et al., 2009), e o foco da análise é a inovação de produto 

(bens e serviços), baseando-se no Manual de Oslo. Esses níveis 

mencionados por Isidro-Filho e Guimarães (2010, p. 134) apresentam 

elementos que surgirão na análise bibliográfica e nos resultados desta 

pesquisa, e serão apresentados nos capítulos seguintes.  

Na próxima seção será apresentada a evolução da visão de 

inovação como processo. 

 

2.1.1. Inovação como processo e seus modelos 

 

 O processo de inovação teve sua forma alterada e evoluída ao 

longo de décadas. Com base nas análises de Rothwell (1994) e Du Preez 

e Louw (2008), é possível elencar seis gerações. 

A primeira delas, que permeou a década de 50 e meados de 60, foi 

o surgimento de novas indústrias baseadas em novas oportunidades 
tecnológicas, ao mesmo tempo que havia a regeneração baseada na 

tecnologia dos setores existentes (ROTHWELL, 1994). Os processos 

eram lineares e não consideravam demandas externas como propulsores 

da inovação.  
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Figura 1 - Processos da primeira geração da inovação 

 
Fonte: traduzido de Rothwell (1994, p. 8). 

 

Na segunda geração, da década de 60 até o início de 1970, o 

formato linear do processo permanece. No entanto, o mercado começa a 

influenciar e puxar a produção, e os clientes passam a ser ouvidos 

(ROTHWELL, 1994). 

 
Figura 2 - Processos da segunda geração da inovação 

 
Fonte: traduzido de Rothwell (1994, p. 9). 

 

A terceira geração surgiu no início de 1970, permanecendo até 

meados de 1980. Pela primeira vez, o processo de inovação era modelado 

com base em estudos abrangentes e sistemáticos, abrangendo diversos 

setores e países. Começou-se a considerar a interação entre as 

capacidades tecnológicas e as necessidades do mercado. O coração do 

processo de inovação eram “indivíduos-chave” com alta qualificação e 

capacidade, cujo talento empresarial e compromisso pessoal com a 

inovação eram preponderantes (ROTHWELL, 1994). 

 
Figura 3 - Processos da terceira geração da inovação 

 
Fonte: traduzido de Rothwell (1994, p. 10). 
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A quarta geração, que tomou forma no início da década de 1980, é 

marcada pela emersão de novos equipamentos baseados em TI, com foco 

voltado às estratégias de produção. Nasce o conceito de estratégia global 

e cresce o número de alianças entre as organizações. A base do processo 

advém das indústrias japonesas e duas características surgem: a 

integração - entre fornecedores e departamentos envolvidos; e 

desenvolvimento paralelo – onde os envolvidos trabalham não mais de 

forma sequencial, mas de forma paralela (ROTHWELL, 1994). 

 
Figura 4 - Processos da quarta geração da inovação 

 
Fonte: traduzido de Rothwell (1994, p. 12). 

 

A quinta geração, que emergiu na década de 1990 e permaneceu 

até o século XXI, fez a tecnologia da mudança tecnológica se tornar a 

própria mudança (ROTHWELL, 1994). O conhecimento é percebido 

como fator relevante, passível de armazenagem, como mostra o modelo 

de Trott (DU PREEZ; LOUW, 2008), na figura 5. 
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Figura 5 - Processos da quinta geração da inovação proposta por Trott. 

 
Fonte: traduzido de Du Preez e Louw (2008). 

 

A sexta geração, denominada inovação aberta (DU PREEZ; 

LOUW, 2008), apresenta o modelo de processo de inovação em rede, 

onde tanto ideias internas quanto externas as organizações são relevantes 

e consideradas. Outros fatores são levados em conta, não se centrando 

apenas nas ideias e no desenvolvimento interno (DU PREEZ; LOUW, 

2008). 

 
Figura 6 - Processos da sexta geração da inovação (Inovação Aberta) 

 
Fonte: traduzido de Du Preez e Louw (2008). 
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Outros modelos de processo de inovação foram desenvolvidos. 

Alguns deles, com maior relevância, são apresentados nesse trabalho: 

Esses modelos são: Funil de Desenvolvimento de Clark e Wheelwright 

(1993) – detalhado por Stamm (2003); Stage-Gate de Cooper (1993); e o 

modelo de Smith e Reinertsen (1991). 

O modelo do funil de desenvolvimento, de Clark e Wheelwright 

(1993), apresenta o processo dividido em três fases: a primeira, na qual 

as ideias são geradas e os conceitos são desenvolvidos; a segunda, em que 

o produto (bens ou serviços) é desenvolvido; e a última, quando ocorre a 

penetração do produto no mercado. 

 
Figura 7 - Modelo Funil de Desenvolvimento 

 
Fonte: traduzido de Clark e Wheelwright (1993, p. 124). 

 

A versão detalhada do funil de desenvolvimento é apresentada por 

Stamm (2003). Nela, as estratégias do negócio, bem como as previsões e 

avaliações das capacidades da organização e do mercado, são 

consideradas. As estratégias de capacidade e de produto/mercado são 

alinhadas as metas e objetivos organizacionais, ao planejamento de 

portfólio. A gestão de projetos gera aprendizagem e melhorias após o seu 

término.  
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Figura 8 – Modelo funil de desenvolvimento detalhado 

 
Fonte: traduzido de Stamm (2003). 

 

O modelo Stage-Gate de Cooper (1993), é dividido em cinco 

estágios e cinco portões (gates), que marcam as tomadas de decisão ao 

longo do processo. Ele começa com uma ideia que passará por uma 

seleção, seguida de uma verificação preliminar. Em seguida, um plano de 

negócios é detalhado. Após o desenvolvimento do produto e sua revisão, 

acontecem os testes e validação. A pré comercialização e comercialização 

desse produto fecham o processo. São realizadas análises pós-lançamento 

de produto, para verificar a permanência ou não deste no mercado. 

 
Figura 9 - Modelo Stage-Gate de Desenvolvimento de Produto 

 
Fonte: traduzido de Cooper (1993, p. 130). 
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Smith e Reinertsen (1991) propuseram um modelo cuja forma é 

semelhante ao proposto por Clark e Wheelwright (1993), e subdividiram-

no em três subprocessos. São eles: Fuzzy Front End, Desenvolvimento de 

Novos Produtos, e Comercialização. O foco do modelo está no início do 

processo. 

 
Figura 10 – Modelo de processo de inovação de Smith e Reinertsen 

 
Fonte: traduzido de Smith e Reinertsen (1991). 

 

Baseado nesses e outros, o Modelo de Gestão da Inovação de 

Buchele et al. (2014) apresentam o processo e demais fatores que podem 

ser levados em consideração nas análises da inovação das organizações. 

Este trabalho tem como objeto de estudo a relação do front end da 

inovação com o grau de inovação e suas repercussões para o sucesso ou 

fracasso das organizações. 
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Figura 11 - Modelo de Gestão da Inovação 

 
Fonte: Buchele et al. (2014). 

 

Na seção seguinte, são apresentadas as distinções acerca do grau 

de inovação, que será alinhada e estudada junto ao FEI nas próximas 

seções. 

 

 

2.1.2. Inovação radical e incremental 
 

Uma distinção importante sobre inovação encontrada na literatura 

refere-se ao grau da inovação. Dewar e Dutton (1986) apresentam essa 

distinção em duas formas de inovação: a radical – também apresentada na 

literatura como descontínua - e a incremental. Essa mesma divisão é 

considerada por Bessant e Tidd (2009).  

A inovação radical decorre em "mudanças revolucionárias", 

(DEWAR; DUTTON, 1986), drasticamente novas – aquelas que 

requerem mudanças tecnológicas e de infraestrutura, bem como de 

práticas mercadológicas. Em outras palavras, necessita de uma 

descontinuidade de mercado e/ou de tecnologia (GARCIA; 

CALANTONE, 2002). Nord e Tucker (1987) classificam a inovação 

radical como a produção de um novo produto diferente de outros 

existentes, afim de penetrar num mercado totalmente diferente. As 

atividades necessitam de mais tempo e esforço, exigindo melhor gestão e 

desempenho dos funcionários. A necessidade por informações é 

igualmente maior.  
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Booz et al. (1982) denomina a inovação radical como a produção 

de um novo conceito repercutindo em novas linhas de produtos. Uma 

inovação radical está associada, ainda, às mudanças tecnológicas 

significativas e não lineares que representam um salto na performance da 

empresa (MCKEE, 1992). Ela remodela o relacionamento entre 

consumidores e fornecedores, reorganizando aspectos econômicos do 

mercado, desestabilizando produtos existentes e dão origem a novos 

nichos de mercado (LEIFER; O’CONNOR; RICE, 2002). Os autores 

acrescentam que as entregas desse grau de inovação proporcionam o 

motor para o crescimento em longo prazo que os líderes empresariais 

procuram. 
Inovação radical é um produto, processo ou serviço 

que apresenta características de desempenho sem 

precedentes ou características já conhecidas que 

promovam melhoras significativas de desempenho 

ou custo e transformem os mercados existentes ou 

criem novos mercados (LEIFER; O’CONNOR; 

RICE, 2002). 

No caso da inovação incremental, normalmente ela resulta em 

pequenas melhorias de produtos e/ou serviços existentes (DEWAR; 

DUTTON, 1986), usando tecnologias existentes adaptadas, caracterizada 

por rápidas melhorias na geração de um produto, aprimorando e refinando 

as plataformas de produtos existentes (BAKER; SINKULA, 2002), 

direcionada a mercados existentes (REID; BRENTANI, 2004). A 

inovação incremental reforça as capacidades das organizações já 

estabelecidas, enquanto a inovação descontínua compulsa as empresas a 

utilizar novas abordagens de resolução de problemas para desenvolver 

novas habilidades técnicas e comerciais (BURNS; STALKER, 1961; 

ETTLIE ET AL., 1984; GARCIA; CALANTONE, 2002; HAGE, 1980; 

TUSHMAN; ANDERSON, 1986; apud REID; BRENTANI, 2004). Na 

figura 01 é representada a magnitude das mudanças geradas pela 

inovação ao longo do tempo. 
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Figura 12 - Magnitude das mudanças geradas pela inovação ao longo do tempo 

 
Fonte: traduzido de Tushman et al. (1997). 

 

As práticas que envolvem o processo de inovação radical e 

incremental repercutem em diversos fatores da organização. Stamm 

(2003) sintetiza, considerando todo o processo de inovação, as diferenças 

em função do grau de inovação em seu estudo, conforme apresentado no 

quadro 02. 
 

Quadro 2 - Diferenças entre Inovação Incremental e Inovação Radical 

Foco  Incremental  Radical 

Prazo  Curto Prazo (6 a 24 

meses) 

Longo Prazo (10 anos ou 

mais) 

Trajetória de 

Desenvolvimento 

Passo a passo, da 

concepção à 

comercialização 

Descontínua, interativa, 

retrocessos, altos níveis de 

incertezas 

Geração de Ideias e 

Reconhecimento de 

Oportunidades 

Fluxo contínuo de 

melhoria incremental; 

eventos críticos 

previstos 

antecipadamente 

As ideias muitas vezes 

surgem de forma e fontes 

inesperadas; o foco e o 

propósito podem mudar ao 

longo do desenvolvimento 

Processos Formais, estabelecidos, 

em geral, com estágios 

e portões (gates) 

Um processo formal e 

estruturado pode dificultar 

este tipo de inovação 
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Plano de Negócios Um plano de negócios 

pode ser produzido no 

início, a reação do 

cliente pode ser 

antecipada 

O plano de negócios evolui 

ao longo do 

desenvolvimento, e pode 

mudar; prever a reação do 

cliente é difícil 

Participantes 

(Players) 

Pode ser uma equipe 

multifuncional com 

papeis claramente 

definidos; ênfase na 

habilidade de fazer as 

coisas acontecerem 

Os participantes-chave 

podem ir e vir e para 

encontrar as habilidades 

certas, pode-se envolver 

redes informais; 

flexibilidade, persistência e 

vontade de experimentar são 

necessários 

Estrutura de 

Desenvolvimento 

Normalmente uma 

equipe multifuncional 

opera dentro de uma 

unidade de negócio 

existente 

Tende a se originar da P & 

D; a ser impulsionado pela 

determinação de um 

indivíduo 

Requisitos de 

recursos e 

habilidades 

Todas as habilidade e 

competências 

necessárias tendem a 

estar dentro da equipe 

do projeto 

É difícil prever esses 

requisitos; conhecimentos 

adicionais externos podem 

ser necessários; redes 

informais; necessidade de 

flexibilidade 

Envolvimento da 

Unidade 

Operacional 

Estão envolvidas desde 

o início 

Envolver as unidades 

operacionais muito cedo 

pode levar ao 

empobrecimento das 

grandes ideias 

Fonte: Buchele (2015) baseado em Stamm (2003). 

 

Os apontamentos feitos na pesquisa conduzida por Stamm (2003) 

referem-se ao processo de inovação incremental e radical como um todo. 

No entanto, a literatura contemporânea faz considerações acerca de 

especificidades na primeira etapa do processo de inovação, denominada 

front end da inovação (por exemplo, FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; 
KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014a, 2014b; e outros).  

Na seção a seguir, são apresentados o conceito de FEI e os modelos 

que trazem singularidades à essa etapa do processo quanto ao seu grau de 

inovação. 
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2.2. FRONT END DA INOVAÇÃO 

 

Essa etapa do processo de desenvolvimento de novos produtos é 

composta pelas atividades presentes entre a consideração de uma 

oportunidade até quando esta é julgada como pronta para entrar na etapa 

estruturada de DNP (KOEN et al., 2001; KIM; WILEMON, 2003; 

LEDWITH et al., 2012).  

Durante as últimas décadas foram realizadas inúmeras pesquisas 

acerca do tema desenvolvimento de novos produtos (DNP), e vem-se 

afirmando progressivamente que as organizações precisam gerenciar 

ativamente, de forma a otimizar, a etapa conhecida como front end da 

inovação - FEI (AAGAARD, 2012). Ela é definida como a fase na qual 

as ideias são geradas e desenvolvidas em conceitos de produto, e 

determinará a continuidade ou não do processo de DNP. Ou seja, a 

qualidade do trabalho realizado no FEI é fundamental para o seu bom 

desempenho (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). Em outras palavras, o 

FEI é uma etapa que exige demasiada atenção. 

Essa atenção visa potencializar as chances de sucesso no 

desenvolvimento das inovações (REINERTSEN, 1999; BOEDDRICH, 

2004). Vários estudos destacam a importância do FEI nos resultados 

inovadores nas organizações (BOOZ; HAMILTON, 1982; DWYER; 

MELLOR, 1991; ATUAHENE-GIMA, 1995; SHENHAR ET AL., 2002; 

REID; BRENTANI, 2004; VERWORN ET AL., 2008). 

Fatores como qualidade e custos de execução de projetos são 

determinados na etapa do 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). Outro fator a ser citado, o processo criativo, marca 

essa etapa do processo, e inclui a identificação dos problemas e 

oportunidades da organização bem como suas análises, a coleta de 

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

dessas ideias (AMABILE et al., 1996). 

Na seção seguinte será apresentada a trajetória do conhecimento 

no front end da inovação, elucidando a sua importância nessa etapa inicial 
do processo de inovação. 
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2.2.1. O conhecimento no front end da inovação 

 

O conhecimento, e sua criação no contexto organizacional, tem se 

mostrado um ativo determinante para a manutenção da competitividade 

entre as organizações contemporâneas (LEIPONEN, 2006; UN; 

CUERVO-CAZURRA, 2004; AKBAR; TZOKAS, 2013). Essa criação e 

combinação de conhecimento resultam em novos produtos e serviços que 

visam atender as demandas internas e externas à organização 

(DAMANPOUR, 2010; EASTERBY-SMITH; PRIETO, 2008; AKBAR; 

TZOKAS, 2013). 

Faz-se importante que as organizações desenvolvam novos 

produtos e serviços com uma vantagem competitiva clara (AKBAR; 

TZOKAS, 2013). Isso é possível através do acompanhamento da criação 

do conhecimento organizacional, que segundo Nonaka e Von Krogh 

(2009, p.635) ocorre por meio de um “processo de tomada de 

conhecimento disponível e pela combinação de conhecimentos dos 

indivíduos”, que se conectam por intermédio dos diversos sistemas de 

uma organização.  

A etapa inicial do processo de inovação, o front end, é fundamental 

para o desenvolvimento de novos produtos (KOEN et al., 2001). É nela 

que ocorre a cristalização de uma nova ideia ou conceito (POSKELA; 

MARTINSUO, 2009) e a determinação da sua relevância e consequentes 

investimentos a serem considerados (CRISTIANO, LIKER; WHITE III, 

2000; AKBAR; TZOKAS, 2013). 

A relação do FEI com a trajetória do conhecimento no processo de 

inovação é apresentada por Akbar e Tzokas (2013). Os autores avaliaram 

a etapa do FEI de 10 projetos com grau de inovação radical. O framework 

apresentou estágios frutos das relações dos indivíduos da organização que 

resultam em novos produtos ou serviços, conforme apresentado na figura 

13. 

 Os estágios que compõem esse modelo (AKBAR; TZOKAS, 

2013) são: geração do conhecimento; avaliação do conhecimento; 

expansão do conhecimento; refinamento do conhecimento; e cristalização 

do conhecimento, composta por dois sub estágios - diferenciação e 

integração. 

A geração do conhecimento é o estágio onde os indivíduos, 
integrantes de equipes ou não, trazem novas ideias, geralmente seminais, 

originando um novo conhecimento por meio delas. Trata-se de um estágio 

realizado principalmente por indivíduos criativos. O conhecimento 

gerado encontra-se na forma tácita (específica), sendo menos explícito e 
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tem menor intercâmbio informacional nas equipes. Essa fase tem forte 

interação com a etapa seguinte (AKBAR; TZOKAS, 2013). 

 
Figura 13 - Conceitualização do conhecimento no FEI. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Akbar e Tzokas (2013). 

 

A avaliação do conhecimento compreende a etapa em que o 

conhecimento é avaliado e alinhado com os objetivos organizacionais e 

com o mercado.  Acontece a seleção do conhecimento válido para 

posterior desenvolvimento. Os contribuidores dessa etapa são as equipes 

e experts internos e externos à organização.  A colaboração nas equipes é 

de natureza prática e instrumental. A natureza do conhecimento continua 

em sua forma tácita, porém ampliada, dada a atividade de avaliação. O 

uso de conhecimento explícito torna-se mais frequente. A interação e a 

volatilidade entre as equipes envolvidas têm nível moderado.   Acontecem 

interações frequentes com as fases de geração de conhecimento e 

expansão nesse estágio (AKBAR; TZOKAS, 2013). 

A expansão do conhecimento é o estágio onde o novo 

conhecimento é ampliado em termos de recursos e aplicações, visando 

sua aplicabilidade e usabilidade.  As contribuições nesse estágio partem 

dos indivíduos, partes de equipes predominantemente criativas.   O 

conhecimento continua em sua forma tática e conceitual, mas com 

entendimento da sua aplicabilidade.   Logo, outros conhecimentos 

explícitos são frequentemente utilizados nesse estágio. As equipes são 

mais interativas entre si com interações altamente voláteis.  Esse estágio 

interage sobretudo com os dois estágios a seguir (AKBAR; TZOKAS, 

2013). 

O refinamento do conhecimento é o estágio no qual o 

conhecimento é melhorado, refinado, modificado e lapidado, tornando-o 

viável, prático e entregável, alinhando-o aos recursos e operações 

organizacionais. Além da predominante colaboração das equipes, experts 
internos e externos à organização também participam ativamente.  Por se 
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tratar de estágio mais operacional, o conhecimento é menos tácito e mais 

específico.   A interatividade entre as equipes é alta, com igual nível de 

volatilidade.   Esse estágio faz intercâmbio com o estágio anterior e 

posterior (AKBAR; TZOKAS, 2013). 

A cristalização do conhecimento é dividida em dois sub estágios, 

a diferenciação e a integração. Na diferenciação, o conhecimento é 

estratificado em partes menores mais específicas objetivando um trabalho 

mais detalhado.  Nesse estágio podem acontecer interações com a 

expansão do conhecimento e com o refinamento. Os principais 

contribuidores são os indivíduos das equipes e ocasionalmente experts 

internos.  A natureza do conhecimento é mais específica, operacional e 

menos tácita. O uso de conhecimento explícito é menos frequente 

também.   As interações nas equipes são menos frequentes, assim como a 

sua volatilidade.  As entregas desse estágio são partes especializadas e 

independentes. Por fim, a integração do conhecimento é o sub estágio 

final em que as partes estratificadas e modificadas na diferenciação são 

integradas novamente resultando num conhecimento complexo e 

coerente. O novo conhecimento é explícito e concreto (comumente 

apresentado por meio de planos e documentos de projetos, aplicações para 

patentes, etc). O indivíduo costuma ser o maior contribuinte, ocupando 

cargos de gerência e liderança. O conhecimento encontra-se num quadro 

conceitual, mas predomina em sua forma tácita.  O padrão das interações 

nas equipes é mais integrado e menos interativo, e também menos volátil.  

Esse estágio interage com a expansão do conhecimento (AKBAR; 

TZOKAS, 2013). 

Na seção a seguir, são apresentados os modelos de front end da 

inovação identificados na literatura, tendo em vista o entendimento de 

como ocorre essa etapa do pre-desenvolvimento de novos produtos. 

 

2.3. MODELOS DE FRONT END DA INOVAÇÃO 

 

Para a melhor compreensão da linha de estudos do tema, uma 

revisão da bibliografia foi realizada.  

Como ponto de referência, utilizou-se a pesquisa conduzida por 

Teza (2012) cujo objetivo foi a proposição de um modelo conceitual do 

FEI. Entre os seus resultados tem-se o levantamento dos modelos de 
desenvolvimento de novos produtos, onde aborda a etapa do FEI, 

desenvolvidos por diversos autores e publicados até o ano de 2011. 
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A revisão bibliográfica4 compreendeu o período de 2012 a junho 

de 2017, utilizando as mesmas bases de dados do estudo referência 

(TEZA, 2012), visando a continuidade na identificação de novos modelos 

e abordagens acerca da etapa do FEI. 

Os modelos costumam variar quanto à abrangência e visão, mas 

em geral propõem uma sequência relativa de atividades e elementos que 

os compõem (GAMA, 2013). O quadro 2 apresenta uma comparação 

entre os modelos identificados na literatura. 

 

 
Quadro 3 - Comparação entre os modelos identificados na literatura 

Autor/Ano Foco Elementos 

trabalhados no 

modelo 

Contribuição teórica 

Cooper (1988) produto 

(bens) 

Ideias e conceitos Apresenta o teste do 

conceito desenvolvido 

antes da avaliação final. 

Khurana e 

Rosenthal 

(1997) 

produto 

(bens) 

Oportunidades e 

conceitos 

Identifica os elementos 

de fundação: estratégia 

de produto e portfólio. 

Khurana e 

Rosenthal 

(1998) 

produto 

(bens) 

Ideias, 

oportunidades e 

conceitos 

Adiciona o elemento 

ideias ao modelo 

mantendo os elementos 

de fundação 

identificados no estudo 

anterior. 

Koen et al. 

(2001) 

produto 

(bens) 

Ideias, 

oportunidades e 

conceitos 

Representa o processo 

iniciando em uma ideia 

gerada ou oportunidade 

identificada. 

Boeddrich 

(2004) 

produto 

(bens) 

Ideias e conceitos Aborda requisitos para 

um fluxo de ideias 

constante. 

Reid e 

Brentani 

(2004) 

produto 

(bens) 

Ideias e 

oportunidades  

Identifica o fluxo de 

informações no front 

end e o papel 

desempenhado pelas 

pessoas nesse fluxo, com 

foco em inovações 

descontínuas. 

                                                        
4 O procedimento utilizado na revisão da bibliografia é apresentado no capítulo 

3, metodologia. 
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Whitney 

(2007) 

produto 

(bens) – 

foco em 

tecnologia 

Ideias, 

oportunidades e 

conceitos 

Com foco no 

desenvolvimento, 

apresenta a importância 

da análise e controle ao 

longo do processo. 

Brem e Voigt 

(2009) 

produto 

(serviço) 

Ideias Trabalha a integração 

entre mercado e 

tecnologia com um 

pouco mais de 

profundidade que aquela 

trabalhada em Cooper 

(1988). 

Kurkkio et al. 

(2011) 

processo Ideias e conceitos Aborda a questão do 

front end do 

desenvolvimento de 

novos processos. 

Florén e 

Frishammar 

(2012) 

produto 

(bens) 

Ideias, 

oportunidades e 

conceitos 

Apresenta diferenças 

entre os modelos de FEI 

incremental e radical. 

Akbar e 

Tzokas (2013) 

produto 

(bens e 

serviços) 

Conhecimento Discute a trajetória do 

conhecimento na etapa 

do FEI em projetos de 

inovações descontínuas. 

Koen, Bertels, 

Kleinschmidt 

(2014) 

produto 

(bens) 

Ideias, 

oportunidades e 

conceitos 

Apresenta melhorias no 

modelo de Koen et al. 

(2001) e discute as 

diferenças encontradas 

no FEI das inovações 

radicais. 

Frishammar 

et al. (2016) 

produto 

(bens) 

Ideias, 

oportunidades e 

conceitos 

Discute o FEI radical 

focado na resolução de 

problemas. 

Fonte: Do autor, adaptado de Teza (2012) e Teza et al. (2015). 

 

Um dos aspectos que pode diferenciar um modelo de outro é o grau 

de impacto da inovação, ou seja, se ele se refere à inovação incremental 

ou radical (descontínua) de produtos. Nem todos os modelos analisam ou 

discutem as diferenças existentes com relação a esse aspecto. Os modelos 
apresentados no quadro 2 que trazem contribuições acerca dessa 

caracterização, e que serão analisados nessa pesquisa, são dos seguintes 

autores: Reid e Brentani (2004), Florén e Frishammar (2012), Koen, 

Bertels e Kleinschmidt (2014) e Frishammar et al. (2016). Os tópicos 

seguintes versarão sobre esses modelos em ordem cronológica. 
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2.3.1. Modelo de Reid e Brentani 
 

O modelo do FEI de Reid e Brentani (2004) traz observações sobre 

as diferenças do modelo do FEI incremental e radical. Ele está focado em 

inovações descontínuas e traz especificidades dessa etapa do pre 

desenvolvimento das inovações radicais. O modelo está centrado na 

análise do processo de tomada de decisão e no fluxo de informações que 

compõem essa etapa do processo de inovação. 

São apresentadas três perspectivas da inovação e como elas se 

relacionam no FEI. São elas: a) relativa ao ambiente; b) indivíduo; e c) 

organização. 

Baseado na literatura de marketing e da gestão da tecnologia e 

inovação (traduzido do inglês technology and innovation management - 

TIM), a perspectiva relativa ao ambiente postula que a inovação 

descontínua é um fenômeno ambiental (REID; BRENTANI, 2004). Nele, 

os indivíduos da organização combinam conhecimentos prévios com 

novas informações advindas do ambiente. Nesse sentido, têm-se os 

efeitos do network5, onde os decisores reagem às decisões de outros 

tomadores de decisão com base em informações e conhecimentos 

combinados (BURT, 1992; REID; BRENTANI, 2004). Ou seja, quanto 

maior e mais cedo for a exposição dos indivíduos à informação e novas 

tecnologias, maior o efeito do ambiente nas decisões tomadas no FEI 

(REID; BRENTANI, 2004). 

A segunda perspectiva, do indivíduo, lida com as atividades como 

championing, gatekeeping, boundary spanning, e pattern recognition 
(serão mantidos os termos no idioma inglês, uma vez que não existe uma 

tradução adequada) (REID; BRENTANI, 2004).  Os autores afirmam que 

a atuação dos champions da inovação está presente no FEI radical 

(apresentado nos estudos de Maidique, 1980; O’Connor e Veryzer, 2001; 

Brentani, 1995, 2001; Veryzer, 1998; Leifer, 2000). Eles são definidos 

como indivíduos que surgem informalmente nas organizações e fazem 

contribuições de forma ativa e promovem o progresso nos estágios 

críticos, comuns na primeira etapa do processo de inovação 

(ACHILLADELIS et al., 1971; BURGELMAN; SAYLES, 1986; REID; 

BRENTANI, 2004). 
No caso do FEI, os champions são chamados de gatekeepers, e 

direcionam ou não informações relativas ao ambiente ao longo da etapa 

do pre desenvolvimento de produtos. Essa atuação tem conexão com a 

                                                        
5 Contato entre indivíduos que visa a troca de conhecimentos e experiências. 
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segunda atividade dessa perspectiva indivíduo, a boundary spanning. 

Essas são as pessoas que operam nos limites da fronteira entre a 

organização e o ambiente, interagindo com elementos provindos dos dois 

lados e fazendo o intercâmbio de informações necessárias (REID; 

BRENTANI, 2004). A última atividade dessa perspectiva, pattern 

recognition, refere-se ao reconhecimento de padrões nos processos e 

auxilia na redução de incertezas moldada pelos gerentes. No entanto, essa 

coordenação de informações se limita no auxílio do FEI incremental 

(TAKEUCHI; NONAKA, 1986; GUPTA et al., 1986; SOUDER, 1988; 

GATIGNON; XUEREB, 1997), não se aplicando ao FEI radical (REID; 

BRENTANI, 2004). 

A terceira perspectiva, a organização, envolve o nível de projetos 

organizacionais. O ponto a ser analisado é a natureza da descontinuidade 

do produto em questão, baseado tanto na visão do que é novo para o 

cliente – leia-se mercado - quanto do que é novo para a organização 

(REID; BRENTANI, 2004). 

Essas três perspectivas estão alinhadas a três interfaces críticas de 

decisão – boundary, gatekeeping e projetos – que ocorrem durante o FEI 

radical, apresentadas na figura 2. A primeira interface ocorre entre o 

ambiente e o boundary spanning da perspectiva indivíduo. Ela envolve o 

fluxo de informação no sentido do ambiente – mercado – para o 

indivíduo. Ou seja, a tomada de decisão na interface boundary é no nível 

do indivíduo (REID; BRENTANI, 2004). 

A segunda interface, chamada de gatekeeping, ocorre entre o 

gatekeeper e a organização. Ela envolve um fluxo de informações para 

dentro da organização, promovida por esse ator. As tomadas de decisões 

são a nível individual e são classificadas como gatekeepings (REID; 

BRENTANI, 2004). 

A última interface, de projetos, envolve o fluxo de informações da 

organização a um projeto específico, fruto da fase de seleção de projetos. 

As bases decisórias nessa interface apoiam-se, comumente, em gerentes 

sêniores da organização (REID; BRENTANI, 2004). 

 
Figura 14 – Fluxo de informação do FEI e processo de tomada de decisão em 

inovações descontínuas 
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Fonte: Traduzido de Reid e Brentani (2004, p. 178) 

 

No tópico a seguir serão apresentadas especificidades do modelo, 

bem como as diferenças presentes no FEI incremental e radical. 

 

2.3.1.1. Atividades, gargalos e soluções do modelo 

 

Reid e Brentani (2004) detalham no modelo do FEI descontínuo 

uma sequência de situações onde os indivíduos, o ambiente e a 

organização interage e compartilha informações, que pode resultar, 

portanto, em novos conhecimentos. 

Uma das diferenças que permeiam o fluxo de informações no 

processo de inovação está ligada ao grau da inovação do produto a que 

esse processo resultará, incremental ou radical. Esse quesito demanda que 

as organizações desenvolvam novas abordagens para a resolução de 

problemas (REID; BRENTANI, 2004).  

Um dos aspectos que diferencia o FEI incremental do radical está 

na identificação do problema ou oportunidade. No primeiro caso, a 

organização reúne um conjunto de informações, que resulta num 

problema ou oportunidade a ser atacada, e passa aos colaboradores para 

que esses façam uma coleta mais apurada de informações intentando uma 

medida solutiva. No segundo caso, o próprio indivíduo encontra uma 

lacuna de mercado ou identifica um problema, e parte para busca de 

informações para solucioná-lo, sem interferência da perspectiva 
organização apresentada no modelo (REID, BRENTANI, 2004). 

No encontro entre as perspectivas ambiente e indivíduo, no FEI 

radical, propõe-se que a capacidade do indivíduo em fazer distinção sobre 

as necessidades de mercado ainda não atendidas ou de uma nova 

tecnologia com informações advindas do ambiente é a alavanca para a 
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construção de novos conhecimentos organizacionais. Em outros termos, 

o indivíduo reconhece padrões no ambiente por meio da percepção de 

informações ali presentes, e busca classificá-los de acordo com as 

informações e conhecimentos já existentes na organização (REID, 

BRENTANI, 2004). 

A relação entre as perspectivas indivíduo e organização possibilita 

a transferência de informação e conhecimento entre todos os envolvidos 

no cenário das inovações radicais. O boundary spanner e o gatekeeper 

tem uma relação próxima nesse cenário, e o estudo conduzido por Allen 

(1977) afirma que o mesmo indivíduo pode assumir os dois papéis. Na 

prática, o boundary spanner coleta informações e conhecimento no 

ambiente externo, e o gatekeeper os compartilha entre os demais 

indivíduos na organização. Esse cenário pode favorecer ainda mais o grau 

de inovação quando esses dois envolvidos tiverem conhecimentos 

avançados sobre criação de tecnologias e novos negócios (REID, 

BRENTANI, 2004). 

Quanto ao nível organizacional e projetos, as ideias e informações 

analisadas passam pela interface de projetos e os tomadores de decisões 

a nível de projetos aprofundam as investigações acerca da inovação 

radical afim de alinhar o objeto de estudo à estratégia da organização. 

 

 

2.3.2. Modelo de Florén e Frishammar 
 

O modelo de Florén e Frishammar (2012) apresenta uma 

abordagem centrada no elemento ideia, que é desenvolvido em um 

conceito, aspirando explorar uma oportunidade de mercado (figura 2). 

 
Figura 15 - Modelo do front end do desenvolvimento de novos produtos 

 
Fonte: Traduzido de Florén e Frishammar (2012) 
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As atividades do FEI muitas vezes ocorrem informalmente, são 

mal definidas e compreendem um alto nível de complexidade, incerteza e 

equivocidade (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). Nesse cenário, os 

autores afirmam ser necessária a adoção de três medidas: a) as empresas 

precisam uma melhor compreensão do que é o resultado do front end; b) 

é preciso uma compreensão clara das atividades a serem executadas no 

FEI; e c) é necessário conhecimento sobre potenciais medidas para evitar 

contratempos nessas atividades. 

O FEI pode ser entendido como três atividades principais: 

desenvolvimento de ideia e conceito (1 - I/C Desenvolvimento), 

alinhamento de ideia e conceito (2 - I/C Alinhamento) e legitimação de 

ideia e conceito (3 – I/C Legitimação). Essas atividades permitem às 

empresas o reconhecimento das oportunidades, baseando-se na 

capacidade de identificar e dar forma às ideias. Isso é possível graças ao 

uso de tecnologias e exploração de mercados (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012). 

O modelo aponta que uma ideia e um conceito precisos são 

fundamentais para a definição de um produto, e isso implica numa série 

de transformações de elementos de entrada em elementos de saída. O 

elemento chave é uma ideia representando uma oportunidade de mercado. 

Então, ela é transformada em um conceito de produto e depois na 

definição de um produto. O I/C desenvolvimento constitui o núcleo do 

modelo, porém precisa ser complementado pelo (2) I/C alinhamento e a 

(3) I/C legitimação. O I/C alinhamento aborda como as empresas 

estrategicamente alinham uma ideia com o ambiente (2a) interno e (2b) 

externo.  A I/C legitimação reconhece a dimensão sócio-política e o 

compromisso organizacional junto ao FEI (FLORÉN; FRISHAMMAR, 

2012). 

O (2a) I/C refinamento tem a função de alimentar o I/C 

desenvolvimento com conteúdos técnicos, energia e direção. Esta fase é 

caracterizada pela criatividade e experimentação. Nela, a equipe de 

desenvolvimento adota medidas para aperfeiçoar uma ideia preliminar em 

um conceito de produto, que será refinado até se transformar na definição 

de um produto (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). 

Enquanto o I/C refinamento refere-se principalmente ao impulso 
no I/C desenvolvimento, a (2b) I/C seleção diz respeito à garantia da 

relevância dos atributos corretos do produto e as vantagens dos clientes. 

Ela envolve as atividades contínuas realizadas por uma organização que 

visam determinar se uma ideia deve ser desenvolvida ou não (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012). 
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A segunda atividade chave do front end é o I/C alinhamento. Por 

um lado, as preocupações de alinhamento estão entre a ideia/conceito 

emergente e a estratégia e operações internas da empresa. Por outro lado, 

procura-se a adequação entre a ideia/conceito e o ambiente externo. Em 

síntese, ideias e conceitos devem ser desenvolvidos para atender 

exigências internas e externas. Quando se trata do alinhamento interno, 

as ideias e conceitos devem estar alinhados com a estratégia da 

organização e o planejamento de portfólio da mesma. No alinhamento 

externo, essa fase refere-se à necessidade de alinhar o I/C 

desenvolvimento com fatores como ofertas de produtos competitivos e de 

desenvolvimento tecnológico (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). 

A última atividade compreendida nesse modelo do FEI é a I/C 

legitimação. Ela é importante pois alinha a definição do produto aos 

fatores e questões sócio-políticas da organização. Tomadores de decisões 

precisam tanto de informações sobre as políticas organizações, quanto de 

informações técnicas para a haja a legitimação da definição de produto 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). 

 

2.3.2.1. Atividades, gargalos e soluções do modelo 

 

As três atividades principais do modelo de Florén e Frishammar 

(2012) apresentam semelhanças e peculiaridades quanto aos gargalos e 

soluções no FEI incremental e radical. 

A atividade I/C desenvolvimento é composta por duas 

subatividades. A primeira delas, I/C refinamento é fundamental tanto no 

FEI incremental como no FEI radical, pois é ela que fornece o conteúdo 

técnico, o fomento e o direcionamento do I/C desenvolvimento. Os 

gargalos são semelhantes em casos de inovação incremental e radical. Um 

aspecto que diferencia os dois casos é o excesso de formalização que 

constitui um problema no caso do desenvolvimento radical, assim como 

o alto nível de incerteza que permeia inovações desse grau. A análise 

técnica insuficiente é outro empecilho no I/C desenvolvimento radical 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). 

As soluções gerenciais apropriadas para os gargalos no I/C 

desenvolvimento incremental e radical divergem. No primeiro deles, 

pesquisas de mercado, colaboração com clientes e com fornecedores 
ajudam as organizações a esclarecer quais são, de fato, as necessidades de 

mercado. Isso torna o tempo do processo de inovação completo mais curto 

- fazendo com que o produto chegue antes aos clientes – e alcança-se uma 

qualidade superior no produto desenvolvido. No segundo caso, FEI 

radical, as organizações precisam confiar nas pesquisas informais de 
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mercado e contar com a colaboração de usuários piloto (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012). 

No caso do FEI incremental, um problema ou oportunidade pode 

ser traçado a nível de organização e, em seguida, passa-se à coleta de 

informações e conhecimento dos colaboradores/indivíduos. No FEI 

radical, isso tende a acontecer opostamente. O indivíduo age sozinho 

levantando dados e informações que fundamentem o problema e a 

oportunidade de mercado. A colaboração entre os departamentos 

envolvidos é importante em ambos os casos do FEI, e inclusive se estende 

para as próximas etapas do processo de inovação – desenvolvimento e 

comercialização. Essa colaboração se estende ainda aos atores externos 

que possam vir a contribuir com o processo de inovação, como clientes e 

fornecedores (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). 

Ainda no I/C desenvolvimento, a I/C seleção precisa ser mais 

flexível e as equipes precisam estar preparadas e engajadas nas mudanças 

que possam ocorrer no conceito do produto, seja no FEI incremental ou 

radical (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). Os responsáveis pelo 

processo podem incentivar que a seleção seja realizada por uma equipe 

de I/C desenvolvimento, ou utilizar um comitê executivo multidisciplinar 

de revisão agindo como dono da atividade. Nos dois casos – incremental 

e radical - o resultado esperado é uma proposta de negócio viável. Além 

disso, a viabilidade técnica da ideia/conceito é necessária para 

compreender os custos envolvidos. No FEI radical, as organizações 

complementam seus esforços da I/C seleção engajando-se em processos 

de aprendizagem colaborativa (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). 

No I/C alinhamento, os gestores precisam lidar com ajustes da 

ideia/conceito, tanto nos casos do FEI incremental ou radical, seja 

considerando análises e questões internas e externas a organização. No 

alinhamento interno os gargalos comuns envolvem a análise das 

competências do corpo organizacional, o alinhamento estratégico do 

negócio quanto a desenvolver novas ideias e conceitos e a ênfase em 

interesses específicos de projetos que divergem ou sobrepõe a estratégia 

organizacional (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). 

Esses problemas são comuns tanto no FEI incremental quanto no 

radical. O envolvimento das ideias e conceitos incrementais com os 

recursos de conhecimento da organização permitem a execução de várias 
atividades sem a necessidade de reinterpretação do conhecimento crítico 

prévio. No caso do I/C desenvolvimento radical é necessária a análise dos 

conhecimentos prévios (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012), que pode 

ocorrer por meio da socialização e combinação do conhecimento 

organizacional existente (NONAKA, TAKEUCHI, 1997).  
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Quanto à gestão de portfólio, quando se trata do I/C 

desenvolvimento de um produto incremental, é necessário que os gerentes 

apresentem as definições do novo produto de forma a oferecer os atributos 

corretos para os clientes. No caso de I/C desenvolvimento radical, é 

necessária a modelagem de novos atributos e de novos modelos de 

negócio para que haja lucratividade e aceitação com a tecnologia. Isso 

pode ocorrer por meio da exploração de conhecimento externo à 

organização, que compõe a etapa de I/C alinhamento externo. 

A última atividade do FEI proposto por Florén e Frishammar 

(2012) é a I/C legitimação. Tanto no FEI incremental quanto no radical, 

a organização precisa gerenciar o sistema de legitimação para que boas 

ideias e conceitos sejam aproveitados e desenvolvidos, e não descartados 

por falta de alinhamento político organizacional. As medidas resolutivas 

para esse problema se aplica nos dois casos do FEI. O apoio da gerência 

sênior pode sobrepor as resistências às mudanças. A gerência pode 

mobilizar um suporte organizacional que esclareça os objetivos do I/C 

desenvolvimento em questão. A colaboração multidisciplinar pode 

promover sanções quanto às ideias e conceitos que estão em 

desenvolvimento. A liderança realizada por entusiastas comprometidos 

ou champions é outra maneira de lidar com os gargalos da legitimação 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). 

 

2.3.3. Modelo de Koen, Bertels e Kleinschmidt 
 

Os autores apresentam observações sobre a etapa do front end da 

inovação e discutem aspectos que diferenciam o modelo proposto por 

Koen et al. (2001) em situações de inovações incrementais e radicais. 

Os elementos presentes nesse modelo são: ideias, oportunidades e 

conceitos. Cada elemento está envolvido em atividades específicas, que 

segundo os autores, não ocorrem de forma linear, e se complementam na 

medida em que são realizadas. 

O modelo proposto inicialmente – figura 3 (KOEN ET AL., 2001) 

apresenta as seguintes atividades: identificação de oportunidades, análise 

de oportunidades, geração e enriquecimento de ideias, seleção de ideias e 

desenvolvimento do conceito.  

 
Figura 16 - Modelo de desenvolvimento de um novo conceito 
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Fonte: Koen (2001, p. 47) 

 

Além dessas atividades, o modelo considera a presença de um 

motor, que se refere a liderança e a cultura organizacional e move a etapa 

do FEI na organização. Ainda, abrange os fatores de influência que 

concernem as capacidades organizacionais, a estratégia de negócio da 

organização, o ambiente externo (leia-se: canais de distribuição, clientes 

e concorrentes) e as habilidades da ciência que serão utilizadas. Esses 

mesmos fatores interveem todo o processo de inovação, incluindo o FEI, 

DNP e a comercialização. 

 

2.3.3.1. Atividades, gargalos e soluções do modelo 

 

O modelo do FEI proposto por Koen et al. (2001) apresenta cinco 

atividades. São elas: 

 

a) Identificação de oportunidades: Nela, a organização 

considera a exploração de novos negócios e tecnologias que 

podem representar crescimento no mercado. Essa atividade 

normalmente é conduzida pelos objetivos dos negócios da 

empresa – por exemplo, uma resposta de curto prazo à uma 
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ameaça da concorrência ou, ainda, uma forma de reduzir custo 

operacionais. Ela pode orientar a organização para um produto 

totalmente novo - inovação radical/descontínua - ou 

representar apenas uma atualização do produto existente - 

inovação incremental (KOEN ET AL., 2001). 

Pode haver um processo formal de identificação de 

oportunidades na organização, alinhado com os demais fatores 

que influenciam nessa atividade, utilizando ferramentas de 

criatividade e técnicas de resolução de problemas. Quando 

informal, essa atividade tende a ocorrer em encontros 

informais entre indivíduos da empresa, tanto no ambiente 

interno como externo à organização (KOEN ET AL., 2001). 

 

b) Análise de oportunidades: Informações adicionais são 

necessárias para traduzir as oportunidades de negócio e 

tecnologias exploráveis identificadas na primeira atividade. A 

análise de oportunidades consiste em avaliações, estudos de 

mercado ou pesquisas científicas. Quanto mais atrativa a 

oportunidade, o mercado alvo e o negócio, maior o esforço 

despendido. Essa atratividade desencadeia também um melhor 

ajuste com a estratégia do negócio, com a cultura e a tolerância 

ao risco dos tomadores de decisão. Análises de inteligência e 

tendências são utilizadas nessa atividade (KOEN ET AL., 

2001). 

 

c) Geração e enriquecimento de ideias: Nessa atividade, ideias 

são geradas, combinadas, reformuladas e atualizadas, tendo 

em vista o desenvolvimento e maturação de uma oportunidade 

em uma ideia concreta. A atividade pode ser melhorada por 

intermédio da interação com clientes e usuários, contato com 

equipes multifuncionais, com a colaboração com outras 

empresas e instituições. O resultado dessa atividade é a 

descrição de um conceito de ideia ou produto (KOEN ET AL., 

2001). 

 

d)  Seleção de ideias: O excesso de ideias torna essa atividade 
relativamente crítica. É difícil escolher quais ideias podem 

representar maior valor ao negócio da organização. A seleção 

de ideias é realizada como um método de prescrição de 

portfólio. É difícil formalizar essa prática pela falta de 

informações e compreensão adequada do que se propõe com a 
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ideia (KOEN ET AL., 2001). Modelos de seleção mais 

formalizados podem contribuir com a análise dos riscos 

envolvidos quanto ao mercado e tecnologias, níveis de 

investimento, capacidades organizacionais e questões 

financeiras. Essa atividade tende a ser menos rigorosa no FEI, 

comparado quando ocorre no DNP, pois muitas ideias ainda 

necessitam de mais informações para avançar no processo 

(KOEN ET AL., 2001). 

 

e)  Definição do conceito: Essa última atividade envolve o 

desenvolvimento de um caso baseado em estimativas de 

potencial de mercado, necessidades de clientes, requisitos de 

investimento, avaliações de concorrente, tecnologia e riscos de 

projetos. Em algumas organizações, essa atividade é 

considerada a fase inicial do processo de desenvolvimento de 

novos produtos (KOEN ET AL., 2001). 

 

Com a evolução das pesquisas, Koen, Bertels e Kleinschmidt 

(2014b) propõem diferenciações nos constructos alinhados a essas 

atividades em função do grau de inovação – incremental ou radical – 

pretendido no projeto. Os constructos referentes aos projetos de inovação 

incremental alinhados as atividades do modelo inicial são apresentados a 

seguir: 

 

a) Identificação e análise de oportunidade: refere-se ao tempo 

de análise que a organização gasta avaliando o ambiente 

externo num processo formal. Essa junção de atividades – 

identificação de oportunidades e análise de oportunidades - 

deu-se em função de análises estatísticas que concluíram que 

as duas atividades estão vinculadas no âmbito dos projetos de 

inovação. 

 

b) Geração de ideias: reporta-se a captura, compartilhamento, 

registro de ideias e feedbacks realizados sistematicamente em 

cada unidade de negócio da organização. 

 
c) Enriquecimento de ideias: concerne à medida que cada 

unidade de negócio sistematiza a avaliação das ideias nos 

grupos de pesquisa e desenvolvimento da organização. 
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d) Seleção de ideias: grau sistemático no qual a unidade de 

negócio faz a revisão da ideia, que abrange um conjunto de 

critérios específicos de seleção. 

 

e) Definição de conceito: ocorre a avaliação de viabilidade do 

processo de fabricação do produto, os requisitos técnicos e os 

fatores econômicos vinculados aos projetos. Pode ser 

considerado um sinônimo do desenvolvimento de planos de 

negócio. 

 

Porém, análises de regressão realizadas na pesquisa de Koen, 

Bertels e Kleinschmidt (2014b) que visavam validar os constructos que 

nasceram na pesquisa de Koen et al. (2001) verificaram que alguns desses 

constructos não tem relação significante com a performance do FEI 

incremental. A falta de significância na relação entre geração de ideias e 

seleção de ideias com a performance na amostra analisada demonstra que 

esses constructos/atividades são menos importantes para o sucesso no 

FEI.  

Os constructos referentes aos projetos de inovação radical 

alinhados as atividades do modelo inicial apresentados diferem dos 

anteriormente citados (KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014b). 

São eles: 
 
a) Identificação de oportunidades (tendências): O grau ao qual 

a organização avalia as tendências econômicas e 

demográficas; questões regulatórias conectadas ao 

desenvolvimento; modelos de negócios; consumidor e 

tendências culturais. 

 

b) Identificação de oportunidades (disruptividade): medida 

em que a organização procura por oportunidades disruptivas; 

aceita a possibilidade de disrupções em negócios inferiores ao 

negócio atual; e revisa sistematicamente as áreas com grande 

potencial para o desenvolvimento de produtos e tecnologias 

disruptivas. 

 

c) Análise de oportunidades (ferramentas): o grau ao qual a 

organização utiliza as ferramentas de mapeamento de 

tecnologias; planejamento de cenários; e mapeamento de 

geração de produtos. 
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d) Análise de oportunidades (seleção): medida em que a 

organização utiliza um processo de seleção de oportunidades 

incluindo a análise do sucesso de mercado; sucesso técnico e 

a análise da competitividade de determinado produto. 

 

e) Geração de ideias (etnografia): o grau ao qual a organização 

utiliza a metodologia da etnografia para identificar novas 

ideias por meio da observação dos clientes atuais e potenciais 

nos próprios ambientes de atuação; e compreender as razões 

pelas quais os clientes fazem as escolhas dos produtos. 

 

f) Geração de ideias (tecnologia): medida em que a 

organização captura novas ideias por meio do acesso a 

tecnologias emergentes; e está orientada a invenção de novas 

tecnologias. 

 

g) Definição de conceito: o grau ao qual a organização procura 

entender a viabilidade de um projeto quanto ao mercado de 

atuação; aos clientes; e riscos comerciais. 

 
Da mesma forma, análises de regressão realizadas pelos autores 

Koen, Bertels e Kleinschmidt (2014b) verificaram que alguns desses 

constructos/atividades não tem relação significante com a performance do 

FEI radical. Os constructos que apresentaram relação significante foram: 

identificação de oportunidades focadas em tendências; identificação de 

oportunidades focadas em negócios disruptivos (radicais); e geração de 

ideias de tecnologias. 

Essas atividades são impactadas pelo motor do modelo que tem 

demonstrado ser uma parte crítica do FEI e está altamente correlacionada 

com o nível de inovação da organização. O motor consiste em dois 

elementos (KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014a):  atributos 

organizacionais e equipes e colaboração.  

Os atributos organizacionais são estratificados em cinco 

constructos: comprometimento da alta gestão; visão; estratégia; recursos; 

e cultura. 

O comprometimento da alta gestão refere-se ao nível em que o 

gerente sênior desempenha o papel central nas revisões dos projetos; 

participa na tomada de decisão desses projetos; inicia novos projetos de 

front end de maior relevância; empenha-se nas atividades do FEI; e 

dedica-se integralmente na maioria dos projetos de FEI (KOEN; 

BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014a). A visão relaciona-se a direção 
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focada em novos produtos. Ela é distinta da estratégia e fornece a lente 

pela qual os funcionários idealizam novos produtos ou serviços, e 

visualizam as restrições relacionadas a eles (KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014a). A estratégia é alinhada a visão e fornece um 

roteiro de investimento em iniciativas tanto de inovação incremental 

quanto radical (KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014a). Os 

recursos dizem respeito ao provimento das atividades do modelo do FEI 

e seus elementos principais: oportunidades, ideias e conceito (KOEN; 

BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014a). Por fim, a cultura concerne o 

envolvimento das pessoas na organização no que tange: a confiança 

mútua; a disponibilização de tempo para analisar e testar novas ideias; 

discussão e aceitação de ideias contrárias; e ao profissionalismo e atenção 

no recebimento de novas ideias (KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 

2014a). 

Já as equipes e colaboração são apresentados em três constructos: 

equipes efetivas; liderança de equipe; e comunidades de práticas (COP’s). 

As equipes efetivas são compostas com membros envolvidos e 

comprometidos com seus projetos do FEI e gastam tempo e esforço além 

do exigido pelo seu trabalho (KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 

2014b). A liderança de equipe consiste em indivíduos que estabeleceram 

reconhecida credibilidade e experiência em liderança (KOEN; 

BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014b). As comunidades de práticas são 

grupos informais (WENGER, 1998) apoiados pelas organizações - 

proporcionando-lhes orçamento e possuem uma coordenação que dedica 

pelo menos 25% do tempo junto à essas comunidades (KOEN; 

BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014b).  

Esses dois elementos do motor do modelo proposto influenciam 

tanto no FEI incremental quanto no FEI radical (KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014a; 2014b). 

 

 

2.3.4. Modelo de Frishammar 

 

O modelo proposto por Frishammar et al. (2016) foi desenvolvido 

com base em uma pesquisa empírica no grupo de indústrias chamado 

Prime Group. O objetivo da pesquisa foi explorar como as ideias e 
conceitos radicais emergem no FEI e descrever essa etapa. Este modelo 

postula que uma oportunidade surge de um problema e que suas etapas 

estão enraizadas no tratamento despendido na solução desse problema, 

conforme processo apresentado na figura 5. O FEI radical é dividido em 
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três grandes etapas: mapeamento do problema; criação do problema; e 

solução do problema (FRISHAMMAR et al., 2016). 

 
Figura 17 - Processo de desenvolvimento de ideias e conceitos radicais 

 
Fonte: Traduzido e adaptado de Frishammar et al. (2016) 

 

No mapeamento do problema ocorre a atividade de análise de 

insights válidos com base no entendimento do cenário no qual um 

possível cliente está situado. Analisa-se a história, cultura, valores, 

necessidades e esforços de clientes, ou possíveis clientes, no cotidiano. 

Então analisa-se o ambiente, ou seja, o mercado, as indústrias e outros 

fatores que possam influenciar em possíveis problemas e futuras soluções. 

O que se espera dessa etapa são insights válidos e objetivos estabelecidos 

a serem executados por equipes de trabalho heterogêneos 

(FRISHAMMAR et al., 2016). 

A criação do problema é subdividida em duas atividades: 

esclarecimento do problema e formulação do problema. No 

esclarecimento do problema são identificados sintomas que possam 

levar a problemas, esses possíveis problemas são categorizados e 

divididos em problemas menores (subproblemas) e por fim estes são 

avaliados. Esses sintomas são identificados por meio dos indivíduos 

envolvidos, visando a conceitualização do problema e estruturação de um 

processo. São esclarecidas as barreiras ou limites do problema. Então são 

alinhados esforços para preencher possíveis lacunas do problema. Espera-

se como entrega dessa atividade uma lista de problemas preliminares 

(FRISHAMMAR et al., 2016). 

Na formulação do problema são avaliados os problemas 

categorizados de acordo com os critérios de valor para o cliente e o 

impacto de mercado. São selecionados os problemas mais valiosos e feito 

deu devido enquadramento com uma clara formulação da situação 

apontada. Por fim são preenchidas lacunas remanescentes. A entrega 
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dessa atividade é a formulação clara de um problema valioso e objetivos 

claros a serem executados por uma equipe homogênea (FRISHAMMAR 

et al., 2016). 

A solução do problema, último estágio do modelo, divide-se em 

duas atividades principais: desenvolvimento de ideia – criação e 

refinamento; e desenvolvimento de conceito (FRISHAMMAR et al., 

2016). 

No primeiro momento do desenvolvimento da ideia ocorre a 

criação da ideia. Nela, os insights do ambiente externo são revisitados e 

os problemas são conectados às lacunas desse mesmo ambiente. Neste 

momento, o propósito é pensar “dentro da caixa”. Ocorre ainda a criação 

e seleção das ideias com maior potencial, que são as entregas desse passo 

(FRISHAMMAR et al., 2016). 

No segundo momento ocorre o refinamento das ideias, onde as 

ideias avaliadas e selecionadas são confrontadas com critérios como: o 

problema formulado; sua unicidade; e os requisitos do cliente. A entrega 

dessa atividade é uma ou duas potenciais soluções e uma visão clara do 

mercado (FRISHAMMAR et al., 2016). 

O desenvolvimento do conceito, última atividade dessa etapa, 

prevê a solução do problema. Encontra-se a melhor solução para o 

problema por meio de da avaliação das potenciais soluções (por exemplo, 

análise de cenário, discussões, etc.). Seleciona-se a melhor solução e a 

transforma em um conceito novo e de grau radical. Logo, a entrega é um 

conceito radical (FRISHAMMAR et al., 2016). 

 

2.3.4.1. Outros aspectos apontados na análise do modelo 

 

Os resultados da pesquisa aprofundam a literatura prévia 

mostrando como as ideias e conceitos radicais podem ser criados. Esses 

resultados são válidos para outros tipos de inovações radicais, não apenas 

de produtos (bens e serviços). A inovação radical tende a se caracterizar 

mais como arte do que ciência em certos momentos, e a ação do indivíduo 

é fundamental, até mais do que da organização (REID; BRENTANI, 2004 

apud FRISHAMMAR et al., 2016). 

Contrário ao indicado por O’Connor e Rice (2013), esse modelo 

propõe que ideias e conceitos possam ser criados por meio de um processo 
formal e com fases distintas (FRISHAMMAR et al., 2016). Outra questão 

relacionada ao processo refere-se ao seu leiaute. Esse modelo sugere que 

as fases iniciais sejam de descoberta e definição de problema, ao invés do 

desenvolvimento de ideia e conceito (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). 
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2.4. OUTROS ESTUDOS SOBRE O FEI INCREMENTAL E 

RADICAL 

 

Além dos modelos acima apresentados, outras publicações 

advindas da revisão sistemática e de buscas secundárias foram 

acrescentadas à revisão da bibliografia por apresentarem práticas que 

delineiam diferenças no front end de inovações incrementais e radicais. 

O quadro 03 apresenta a relação dessas publicações. Em seguida, são 

apresentados os estudos, o contexto e as implicações do objeto de cada 

pesquisa no foco dessa dissertação. 

 
Quadro 4 - Publicações versando sobre o FEI incremental e radical 

Publicação Autor/Ano Tipo de 

Pesquisa 

Grau de 

inovação foco da 

pesquisa 

The fuzzy front end of 

Japanese new product 

development projects: 

impact on success and 

differences between 

incremental and radical 

projects 

Verworn, 

Herstatt, 

Nagahira 

(2008) 

Quantitativa Incremental e 

Radical 

Idea Management in 

support of Pharmaceutical 

Front End of Innovation 

Aagaard 

(2012) 

Qualitativa Incremental e 

Radical 

A study on the difference 

between radical innovation 

and incremental 

improvement in pre-

development practices of 

NPD projects 

Abu et al. 

(2012) 

Quantitativa Incremental e 

Radical 

Exploring radical 

innovation search practices 

Ledwith et 

al. (2012) 

Quantitativa Radical 

Key differences and 

similarities in ways of 

managing and supporting 

radical pharmaceutical 

front end innovation - A 

case study of the 

pharmaceutical industry 

Aagaard 

(2015) 

Qualitativa Radical 
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Innovating the innovation 

process: An organizational 

experiment in global 

pharma pursuing radical 

innovation 

Robbins, 

O'Gorman 

(2015) 

Quantitativa Incremental e 

Radical 

Ambidextrous Idea 

Generation: Antecedents 

and Outcomes 

Gurtner, 

Reinhardt 

(2016) 

Quantitativa Incremental e 

Radical 

Consistency Matters in 

Formally Selecting 

Incremental and Radical 

New Product Ideas for 

Advancement 

Eling, 

Griffin, 

Langerak 

(2016) 

Quantitativa Incremental e 

Radical 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

a) Verworn, Herstatt e Nagahira (2007) 

Os autores buscam com essa pesquisa analisar os impactos do FEI 

no sucesso de projetos de desenvolvimento de novos produtos e ainda 

comparar o FEI que resultam em projetos de inovação incremental e 

radical. Tratou-se de uma pesquisa quantitativa com teste de hipóteses 

utilizando modelo de equação estrutural com 497 amostras colhidas em 

indústrias japonesas (VERWORN; HERSTATT; NAGAHIRA, 2007). 

Os resultados da pesquisa apontaram que, no caso de projetos 

radicais, deveriam ser considerados no FEI os novos mercados-alvos e 

novos clientes, bem como novos canais de distribuição e publicidade. 

Ainda seriam exigidas novas competências e habilidades dos indivíduos 

no FEI radical, para que esses consigam perceber o conceito de produto, 

diferente do nível das competências e habilidades exigidas nos casos do 

FEI incremental (VERWORN; HERSTATT; NAGAHIRA, 2007). 

 

b) Aagaard (2012) 

A pesquisa desenvolvida por Aagaard (2012) também aborda o 

FEI e relaciona com grau de inovação em projetos no contexto das 

organizações do segmento farmacêutico. O objetivo geral do estudo foi 

explorar como a gestão de ideias pode ser aplicada como ferramenta 

facilitadora no FEI dos processos de inovação das organizações. Foram 

realizadas entrevistas com 20 funcionários das seis organizações 
estudadas. 

A autora define gestão de ideia, baseada em Koen (2001, p. 47) e 

Flynn et al. (2003, p. 426), como processo de gerenciamento do 

desenvolvimento de ideias para o corpo estratégico, exploração do 
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ambiente, geração e coleta de ideias, avaliação, seleção e maturação da 

ideia em conceitos e/ou projetos (AAGAARD, 2012). 

As conclusões baseadas nos resultados do estudo indicaram que a 

gestão de ideias é uma ferramenta processual efetiva e bem integrada no 

FEI de projetos incrementais das organizações do segmento farmacêutico. 

No entanto, no caso do FEI de projetos radicais ela não se mostrou útil ou 

facilitadora, pois essa etapa tornaria o processo estruturado, o que vai de 

encontro à criatividade quista em inovações desse grau. 

 

c) Abu et al. (2012) 

A pesquisa de Abu et al. (2012) teve como objetivo identificar as 

diferenças nas práticas de implementação do FEI entre projetos de 

inovação incremental e radical em organizações de pequeno e médio 

porte. A amostra da pesquisa foi composta por respostas advindas de 164 

organizações da Malásia.  

Os resultados apontaram a existência de diferenças significativas 

no FEI entre os projetos de inovação radical e projetos de inovação 

incremental. 

No caso de projetos de inovações radicais, apontou-se que as 

análises de produtos da concorrência têm forte impacto no FEI. A 

melhoria contínua dos produtos frutos de inovação radical foram 

apontados como outro fator diferenciador em relação as inovações 

incrementais. Segundo os autores, com respaldo na literatura apresentada 

por Garcia e Calantone (2002), as inovações radicais são frequentemente 

mais competitivas no desenvolvimento de novos produtos com tecnologia 

de ponta para novos mercados-alvo. No FEI incremental, tende-se a ouvir 

mais o cliente e buscar informações que visam a assertividade na 

inovação.  

O alinhamento da estratégia do produto da inovação radical tende 

a repercutir num realinhamento da estratégia da organização (ABU ET 

AL.; 2012), diferente dos casos da inovação incremental, onde pouco se 

altera no produto, não demandando nenhum ajuste dessa natureza. 

 

d) Ledwith et al. (2012) 

Os autores Ledwith et al. (2012) focaram suas análises no elemento 

ideia do FEI e buscaram identificar os fatores que representam dimensões 
para a coleta de ideias para inovação radical no contexto das organizações 

italianas e islandesas. Tratou-se de uma pesquisa quantitativa, com uso da 

análise fatorial. 

Os resultados apontaram a existência de cinco práticas que as 

empresas utilizam nas buscas por novas ideias de produtos radicais e 
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descontínuos. Essas práticas envolvem: redes internas, conhecimento de 

mercado, gestão de ideias, ambiente aberto e contato com clientes 

(LEDWITH et al., 2012). 

As redes internas são percebidas como potencializadoras da 

inovação radical, uma vez que indivíduos com diferentes formações e 

habilidades se conectam e fazem o intercâmbio de práticas e experiências, 

o que gera o compartilhamento do conhecimento e de novas perspectivas. 

O principal destaque dessa prática envolve a disseminação do 

conhecimento na organização, tornando-o acessível a todos (GRIFFIN; 

HAUSER, 1996; BROWN; EISENHARDT, 1997; GUNDLING; 

PORRAS, 2000; KOBERG et al., 2003; LEDWITH et al., 2012) 

O conhecimento de mercado refere-se ao foco e dedicação que 

indivíduos ou equipes tem em relação a busca ativa de novas ideias que 

possam desencadear novos processo de inovação. Relaciona-se ainda com 

o envolvimento desses atores em atividades destinadas à aplicação das 

competências presentes nas empresas (PITTA; FRANZAK, 1997; 

POOLTON; BARCLAY, 1998; BORJESSON et al., 2006; O’CONNOR; 

DEMARTINO, 2006; TIDD; BESSANT, 2009; LEDWITH et al., 2012) 

A gestão de ideias concerne às práticas de captura e gerenciamento 

de ideias advindas da própria organização, como também de fora dela. 

Inclui sistemas de gestão de ideias centralizadas de toda a organização 

permitindo que tanto funcionários como externos à organização possam 

apresentar e avaliar as ideias. Ainda pode ocorrer por intermédio do uso 

de portais online onde os conhecimentos específicos podem ser acessados 

por especialistas em tecnologia e cientistas (LEDWITH et al., 2012). 

O ambiente aberto reporta-se a abertura adotada pela organização 

permitindo que ideias externas possam ser desenvolvidas. Assistir a 

conferências e eventos permite a troca de ideias, o estabelecimento de 

relações com stakeholders e com indústrias de outras áreas que podem 

resultar em conexões e parcerias inéditas (HARGADON, 2003; 

O’CONNOR; MCDERMOTT, 2004; GUAN et al., 2005; LEDWITH et 

al., 2012). 

O contato com os clientes é visto como uma prática importante 

para o FEI radical. Os clientes são players ativos no processo de inovação, 

pois suas ideias podem fornecer novos pontos de partida fomentando 

novas direções e criando novos mercados e produtos. Trabalhar com 
usuários pilotos (lead users) é recomendado para todos os tipos de 

inovação, e está especificamente associada às inovações de grau radical 

(VON HIPPEL, 1986; FRANKE; SHAH, 2003; LEDWITH et al., 2012). 
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e) Aagaard (2015) 

Outra pesquisa que contribui com aspectos a serem observados no 

FEI radical foi conduzida por Aagaard (2015). O objetivo foi explorar 

como o FEI é apoiado e gerenciado entre empresas de diferentes 

nacionalidades dentro do contexto de P&D do segmento farmacêutico. 

Foi apresentado como os diferentes aspectos da organização (Pharma) e 

a nacionalidade (envolvendo dados coletados na Dinamarca, EUA e 

outras organizações europeias) afetam o modo de gestão da inovação e o 

FEI radical.  

O primeiro item observado refere-se ao stage-gate. O uso 

frequente dessa abordagem inibe a inovação radical, uma vez que reduz a 

criatividade, diversidade e a vantagem competitiva. Sugere-se maior 

latitude de exploração e menor uso de estruturação processual 

(AAGAARD, 2015). 

O uso limitado e desestruturado da inovação aberta é um problema 

crítico para a inovação radical. É preciso ouvir o cliente, usuários, 

concorrência, fornecedores e usar conhecimentos relevantes que podem 

fornecer ideias radicais para pesquisa e produtos altamente inovadores 

(AAGAARD, 2015). 

As diferentes abordagens de gestão da inovação utilizadas nas 

organizações americanas e escandinavas/europeias no apoio e gestão do 

FEI devem ser consideradas como balizadores da inovação radical. Esse 

resultado reforça o aspecto cultura – do país no qual a organização está 

inserida ou de origem (AAGAARD, 2015). 

Segundo Aagaard (2015), o ideal para inovação radical é combinar 

a abordagem estruturada, objetiva e orientada para medição com uma 

abordagem mais aberta de cultura da inovação que apoie com eficiência 

a exploração no FEI. 

 

f) Robbins e O'Gorman (2015) 

Os autores buscam identificar como grandes organizações 

gerenciam o processo do front end da inovação quando o objetivo é 

aumentar o fluxo de ideias radicais para novos produtos. O estudo é 

baseado numa extensa observação de campo e 32 entrevistas em 

profundidade conduzidas num período de seis anos em uma organização 

do segmento fármaco reconhecida como uma top três no mundo. 
Os resultados do estudo estão relacionados com o conteúdo 

apresentado na revisão sistemática da literatura de Crossan e Apaydin 

(2010), que apontou a existência de conexões entre três aspectos presentes 

na inovação: liderança de inovação, inovação como processo e resultados 

da inovação.  
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O estudo mostrou como as ideias bem estabelecidas – ideia radical 

para um novo produto (resultados da inovação) – são beneficiadas quando 

tratadas separadamente das rotinas empresarias convencionais, por 

estarem ligadas à uma abordagem diferente de gestão (inovação como 

processo), que reflete em diferentes formas de liderar uma equipe 

(liderança de inovação) (ROBBINS; O'GORMAN, 2015). 

No aspecto processo de inovação, o estudo confirma que quando 

um líder de equipe dá prioridade as redes externas, é maior a chance de 

surgimento de uma ideia para inovação radical (KÄRKKÄINEN; 

OJANPERÄ, 2006; BAHEMIA; SQUIRE, 2010; ROBBINS; 

O'GORMAN, 2015). Na geração de ideias, as organizações podem 

precisar se envolver em “criatividade aberta”, que está para a criatividade, 

como a “inovação aberta” está para a inovação (STEINER; 2009; 

ROBBINS; O'GORMAN, 2015). 

Os estudos também sugerem que a integração dos clientes nas 

atividades de avaliação e priorização de ideias é mais comum na geração 

de um resultado inovador incremental. De Souza et al. (2008) afirmam 

que as organizações estão inovando cada vez mais em parceria com seus 

clientes, mudando suas estratégias de inovação do status “inovar para 

clientes” para “inovando com clientes” (ROBBINS; O'GORMAN, 2015). 

As organizações temem que o distanciamento dos clientes possa gerar 

uma recusa por parte do consumidor, em função desse desalinhamento 

com o mercado (LEIFER et al. 2000). Enquanto a voz do consumidor 

puder ajudar na priorização das ideias incrementais, a influência de outros 

atores pode ser necessária no processo de inovações radicais (ROBBINS; 

O'GORMAN, 2015). 

Quanto à relação entre liderança e os resultados de equipes de 

inovação (ANCONA; CALDWELL, 2007; SARIN; O’CONNOR, 2009), 

a literatura que explora a liderança na inovação tem falhado ao identificar 

o diferencial nos estilos de liderança eficaz para as diferentes fases do 

processo de inovação ou para os diferentes resultados de inovação. O 

estudo de Robbins e O'Gorman (2015) sugere a adequação da abordagem 

de liderança à etapa do processo de inovação em foco. No caso do FEI, 

um líder que destaca o papel do indivíduo e que minimiza a formalização 

do processo pode ser mais apropriado à resultados inovadores radicais. 

Por outro lado, um líder cuja abordagem está centrada na gestão de 
projetos é mais apropriado para gerar ideias de inovação incremental 

(ROBBINS; O'GORMAN, 2015). 

Concluindo, os dados sugerem que no contexto das iniciativas 

especificas de inovação organizacional, o desenvolvimento das ideias 

durante o FEI pode ser descrito pela configuração da liderança e dos 
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processos de inovação. Ou seja, na maneira como as equipes são 

abordadas e conduzidas à geração, seleção e incorporação das ideias na 

organização. 

 

g) Gurtner e Reinhardt (2016) 

A pesquisa trouxe alguns resultados acerca da gestão de ideias e o 

FEI incremental e radical. O objetivo foi investigar se a geração de ideias 

ambidestra, definida como a capacidade de gerar ideias tanto incrementais 

e radicais ativamente, afeta o sucesso do desenvolvimento de novos 

produtos. A análise dos dados foi feita por meio da avaliação de 

desempenho comparativo e contou com dados de 453 empresas de 24 

países (GURTNER; REINHARDT, 2016). 

A organização ambidestra descreve a capacidade da empresa em 

equilibrar a exploração associada ao refinamento, eficiência e execução e 

a exploração relacionada aos riscos, experimentações, flexibilidades e 

descobertas organizações (MARCH, 1991). A ambidestria organizacional 

no contexto da gestão da inovação e tecnologia refere-se à capacidade de 

produzir inovações tanto incrementais como radicais (TUSHMAN; 

O’REILLY, 1996). 

Entre os resultados da pesquisa, têm-se que o equilíbrio na geração 

de ideias para projetos de inovações radicais e incrementais requer 

orientação para o cliente, mas afirma-se que as organizações não podem 

depender exclusivamente dessa orientação. Essa afirmação está baseada 

na premissa de que os clientes são ótimas fontes de ideias para novos 

produtos (POETZ; SCHREIER, 2012), no entanto, considerar novas 

tecnologias também é importante, uma vez que inovações radicais podem 

ser baseadas em tecnologias e mercados existentes (GARCIA; 

CALANTONE, 2002). 

Outra consideração refere-se ao nível de colaboração externa e sua 

forte contribuição na geração de ideias ambidestra. As fontes externas à 

organização (parceiros, fornecedores, etc) têm forte impacto no FEI, no 

entanto, isso requer um alto nível de capacidade absortiva por parte da 

organização (GURTNER; REINHARDT, 2016). 

Os autores concluem que a gestão de ideias não é uma tarefa da 

engenharia, mas de gestão, que requer definição e controle. É preciso 

definir a direção a ser tomada e as devidas medidas para cada cenário. Por 
fim, sugere-se que os gestores combinem ideias incrementais e radicais 

na gestão de ideias (GURTNER; REINHARDT, 2016). 
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h) Eling, Griffin e Langerak (2016) 

O objetivo da pesquisa foi avaliar se a formalização do processo 

de seleção de novas ideias incrementais e radicais é igualmente efetivo e 

resulta no lançamento de produtos com sucesso. Os autores utilizaram 

161 amostras de empresas participantes da Associação de Gestão e 

Desenvolvimento de Produtos, para realizar a análise de regressão 

hierárquica moderada (AIKEN; WEST; RENO, 1991). 

Os resultados do estudo apontaram que o uso de processos formais 

na atividade de seleção de ideias do FEI repercute em uma taxa mais alta 

de sucesso, o que vai ao encontro de estudos anteriores (KHURANA, 

ROSENTHAL, 1998; KOCK et al., 2015; MONTOYA-WEISS; 

O’DRISCOLL, 2000), apoiando as práticas recentes de formalização do 

FEI (MARKHAM; LEE, 2013). 

Mostra-se ainda que não devem ser utilizadas formas distintas (ou 

seja, formais e informais) no processo de seleção de ideias incrementais 

e radicais (ELING; GRIFFIN; LANGERAK, 2016), o que contradiz as 

declarações de vários pesquisadores (KOEN, 2002; SEIDEL, 2007; 

SLATER et al., 2014; VERYZER, 1998). 

A taxa de sucesso referente às ideias de uma empresa é maior 

quando a maioria das ideias incrementais e radicais são selecionadas para 

avançar para as próximas atividades do FEI usando processos formais. 

Obviamente, os processos de seleção de ideias dos dois graus no FEI 

podem se beneficiar com a formalização (KOCK et al, 2015; 

MARKHAM, 2013). 

 

2.5. FATORES QUE CARACTERIZAM O FEI INCREMENTAL E 

RADICAL 

 

O front end da inovação, assim como o processo de inovação como 

um todo, apresenta práticas que repercutem no seu desenvolvimento 

quanto processo.  

A análise dos modelos e práticas discutidas pelos pesquisadores 

estudados possibilitou a categorização dessas características no que tange 

o grau da inovação. Além das categorias, foram identificados fatores que 

as estratificam (subcategorias), abordando as especificidades no FEI 

incremental e radical. 
As categorias que emergiram nesta revisão da literatura foram: 

pessoas; processo; tecnologia; tempo; e estratégia. A categoria “pessoas” 

foi ramificada em quatro fatores: atitudes dos colaboradores; 

conhecimento; liderança; e capacidade criativa. A categoria “cultura” é 

composta pelo fator “cultura organizacional”. A categoria “processo” foi 
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aberta em dois fatores: formalização do processo; e fluxo de informações 

no processo. A categoria “tecnologia” foi estratificada em dois fatores: 

adequação tecnológica; e uso de tecnologia. A categoria “tempo” tem 

apenas um fator que se refere ao tempo de execução da etapa do processo 

de inovação. A última categoria “estratégia”, foi separada em dois fatores: 

estratégia da organização; e estratégia do negócio. 

O quadro 5 apresenta as categorias e fatores mencionados e as 

constatações acerca do seu significado. Uma versão expandida do quadro 

é apresentada no apêndice A. Em seguida, são explicados os fatores e as 

relações existentes entre eles. 

A construção desse quadro partiu da identificação e análise das 

características, que foram agrupadas em fatores, por tratarem de temas 

semelhantes. Esses fatores foram categorizados por mencionarem os 

mesmos elementos. A explicação mais detalhada da análise temática 

(BRAUN; CLARKE, 2006) é apresentada no capítulo 3.  
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Quadro 5 - Fatores que caracterizam o FEI incremental e radical 

 
CATEGORIAS FATORES FEI INCREMENTAL FEI RADICAL 

Pessoas Atitudes dos colaboradores Colaboradores aguardam a demanda 

da organização (REID; BRENTANI, 
2004) 

Colaboradores percebem a inovação (REID; 

BRENTANI, 2004) 

  Colaboradores buscam informações 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 

Existência de um entusiasta ou champion (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 

- Busca entender os erros do passado 
(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 

Conhecimento   Grupos e indivíduos conhecem melhor o 

mercado (LEDWITH et al., 2012) 

- É necessária maior interpretação (FLORÉN; 
FRISHAMMAR, 2012) 

Multidisciplinariedade (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 

- Importância das redes internas (LEDWITH 

et al., 2012) 

Experiências anteriores facilitam a 
análise de viabilidade (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

Falta de conhecimento crítico (FLORÉN; 
FRISHAMMAR, 2012) 

Competências e habilidades dos 

indivíduos são suficientes 
(VERWORN; HERSTATT; 

NAGAHIRA, 2007) 

Precisa de novas competências e 

habilidades dos indivíduos (VERWORN; 
HERSTATT; NAGAHIRA, 2007)  

  Investimento em aprendizagem coletiva 
(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 
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- Colaboradores incorporam conhecimento 
trazendo informações externas (REID; 

BRENTANI) 

- Ambiente desafiador em termos de 
conhecimento (FLORÉN; FRISHAMMAR, 

2012) 

  Necessita de novos conhecimentos técnicos 

(ABU et al., 2012) 

- Uso de network constante (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

Liderança - Liderança prioriza as redes externas 

(KÄRKKÄINEN; OJANPERÄ, 2006; 
BAHEMIA; SQUIRE, 2010; ROBBINS; 

O'GORMAN, 2015). 

Liderança centrada na gestão de 
projetos (ROBBINS; O'GORMAN, 

2015). 

Liderança focada no indivíduo e na baixa 
formalização (ROBBINS; O'GORMAN, 

2015). 

Capacidade criativa   Possui “criatividade aberta” (STEINER; 

2009; ROBBINS; O'GORMAN, 2015) 

- Mais "criatividade" dos indivíduos 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; 

AAGAARD, 2015) 

Cultura Cultura organizacional - Cultura organizacional impacta nas decisões 

no FEI (AAGAARD, 2015). 

Processo Formalização do processo Processo estruturado e formalizado 

(KOEN ET AL., 2001) 

Processo desestruturado e não formalizado 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 

  Maior abertura a exploração (AAGAARD, 

2015). 

A gestão de ideias é integrada no FEI 

(AAGAARD, 2012) 

A gestão de ideias não é recomendada no 

FEI (AAGAARD, 2012) 
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- FEI menos explícito (FLORÉN; 
FRISHAMMAR, 2012) 

Seleção de ideias segue o mesmo formato (ELING; GRIFFIN; LANGERAK, 2016) 

Fluxo de informações no 
processo 

Geração de ideias sistemática (KOEN; 
BERTELS; KLEINSCHMIDT, 

2014b) 

Geração de ideias usa etnografia (KOEN; 
BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014b) 

Necessidades de mercado percebidas 
através de pesquisas de mercado, 

clientes e fornecedores (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012). 

Confia-se nas pesquisas informais de 
mercado e usuários piloto (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012; LEDWITH et al., 

2012). 

Maior volume de informações dos 
clientes (ABU et al., 2012) 

Presença da análise de produtos de 
concorrentes e melhoria (ABU et al., 2012) 

  Identificação de oportunidades focada em 

tendências (KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b) 

Geração de ideias orientadas ao cliente (POETZ; SCHREIER, 2012; GURTNER; 

REINHARDT, 2016). 

Maior integração dos clientes na 
geração de resultado inovador 

incremental (ROBBINS; 

O'GORMAN, 2015). 

Ouve-se clientes, usuários, concorrência, 
fornecedores e usa-se conhecimentos 

relevantes na ideação (AAGAARD, 2015). 

  FEI emerge na identificação e resolução de 

problemas (FRISHAMMAR et al., 2016). 

- Grande fluxo de informações externas gera 

combinação de conhecimento (REID; 

BRENTANI, 2004; LEDWITH et al., 
2012). 

- Solução de problemas baseada na história, 

cultura, valores e necessidades dos clientes 

(FRISHAMMAR et al., 2016). 
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- Ideias selecionadas são confrontadas com o 
problema; sua unicidade; e requisitos do 

cliente (FRISHAMMAR et al., 2016). 

Tecnologia Adequação tecnológica   Envolve graus de incerteza tecnológica 
(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 

- Considera novas tecnologias baseadas em 
tecnologias e mercados existentes 

(GARCIA; CALANTONE, 2002; 

GURTNER; REINHARDT, 2016) 

Uso de tecnologia - A análise de oportunidades também é 
orientada pelo uso de ferramentas 

tecnológicas em sua execução (KOEN; 

BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014b) 

Tempo Tempo de execução Colaboração com parceiros encurtam 

o processo (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

Necessita mais tempo para executar 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 

  Criação de plano de negócio leva mais 

tempo (GARVIN; LEVESQUE, 2005; 
KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 

2014b) 

Estratégia Estratégia da organização - Novos conceitos alteram o modelo de 
negócio e as redes de clientes (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012; ABU et al., 2012) 

Estratégia do negócio Necessita de novos atributos para ser 
aceito pelos clientes (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

Necessita de novos atributos e modelos de 
negócios para lucrar e ter nova tecnologia 

aceita (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 

  São considerados novos mercados 

(VERWORN; HERSTATT; NAGAHIRA, 
2007). 

- Na formulação do problema são 

considerados valor para o cliente e impacto 
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de mercado de uma solução 
(FRISHAMMAR et al., 2016). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

 Os fatores e características são apresentados nos tópicos a seguir, apresentando o contexto e suas 

especificidades, conforme apresentado na bibliografia de base da pesquisa.
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2.5.1. Categoria Pessoas 

 

Essa categoria engloba as questões envolvendo os principais atores 

da organização: as pessoas. Os fatores pontuados nessa categoria são: 

atitudes dos colaboradores; conhecimento; liderança; e capacidade 

criativa. As atitudes dos colaboradores dizem respeito a postura e forma 

como elas se posicionam diante do processo do FEI. O conhecimento 

refere-se as demandas necessárias para a boa realização dessa etapa do 

processo, bem como a formação acadêmica dos envolvidos e como esse 

fator reflete na sua boa condução. A liderança concerne a postura dos 

gestores junto aos seus subordinados quanto ao fomento da inovação na 

organização como um todo. Por fim, a capacidade criativa relaciona-se 

com a abertura e aceitação do “novo” e como ele percebido e 

condicionado nas áreas organizacionais. 

 

Atitudes dos colaboradores: No contexto da inovação, para que 

as pessoas tenham um pensamento inovador, é preciso dispor de um 

ambiente que ofereça suporte e autonomia - permitindo que as pessoas 

controlem seu próprio trabalho; domínio - dando oportunidades para 

melhorar o que elas fazem; e finalidade - cultivando um sentido de que as 

pessoas fazem parte de um todo maior (PINK, 2011). Porém, dependendo 

da etapa do processo e grau de inovação no qual os funcionários estão 

envolvidos, suas atitudes podem ser diferentes. No caso do FEI 

incremental, a postura do colaborador, geralmente é mais passiva. 

Problemas e oportunidades tendem a ser identificados e estruturados pela 

organização, com base numa série de informações percebidas, e só então 

os indivíduos tem contato e dão seguimento na busca por informações 

complementares (REID; BRENTANI, 2004). Por outro lado, no caso do 

FEI radical, é comum ocorrer uma postura mais ativa dos funcionários. 

Por se tratar de uma inovação que envolva maior incerteza, são 

necessárias mais iniciativas do indivíduo do que da organização 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). Em outras palavras, problemas e 

oportunidades, muitas vezes, são identificados e estruturados pelos 

indivíduos, e estes continuam a conduzir a busca por informações (REID; 

BRENTANI, 2004). Pesquisas relatam a existência da figura denominada 

champion de produto ou visionário, e afirmam que no FEI radical é o 
visionário que vê primeiro como todas as peças se encaixam em uma 

aplicação específica para determinada tecnologia (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012). Outro aspecto que envolve a postura dos 

colaboradores tem relação com a forma que o problema ou oportunidade 

é analisada. Florén e Frishammar (2012) afirmam que no FEI radical, no 
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primeiro momento "é dada menos ênfase à análise (…) da inovação em 

si, (…) e muito mais em sondar e aprender com experiências anteriores". 

Ou seja, no primeiro momento, os colaboradores precisam buscar 

informações de estudos anteriores da organização, tentando localizar e 

contornar erros que já ocorreram visando não os repetir. Esse fator está 

relacionado com o fator conhecimento. 

 

Conhecimento: a competitividade organizacional é 

fundamentalmente determinada pela capacidade da empresa em criar 

novos conhecimentos (LEIPONEN, 2006; UN; CUERVO-CAZURRA, 

2004; AKBAR; TZOKAS, 2013). O processo de inovação proporciona 

essa ambiência para criação de novos conhecimentos, sobretudo na etapa 

do FEI. A colaboração multidisciplinar pode promover sanções quanto às 

ideias e conceitos que estão em desenvolvimento (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012). Esse fator destaca a importância do intercâmbio 

de conhecimento entre as áreas e reforça a tendência do trabalho 

multidisciplinar.  

Uma questão pontuada no FEI incremental é o fato das empresas 

poderem utilizar experiências anteriores ao desenvolver produtos 

similares, já prevendo se este tem condições de passar, por exemplo, na 

análise de viabilidade (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). No FEI 

radical isso não é possível, o que torna, por exemplo, a lógica de seleção 

de ideias diferente, ao entrar em campos altamente inovadores, uma vez 

que as empresas não possuem experiência crítica, ou conhecimento, 

anterior (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). Esse fator retrata maior 

incerteza no segundo cenário.  

Ainda no FEI radical, as redes de relacionamento internas são 

percebidas como potencializadoras e fazem o intercâmbio de práticas e 

experiências, o que gera o compartilhamento do conhecimento e de novas 

perspectivas (LEDWITH et al., 2012). Quanto ao conhecimento de 

mercado, os indivíduos ou equipes que tem relação com a busca ativa de 

novas ideias podem desencadear novos processos de inovação radical 

(LEDWITH et al., 2012). O compartilhamento das ideias e das 

informações do ambiente externo é realizado pelo gatekeeper – pessoa 

que busca informações de mercado -  e pode estimular a construção de 

valor e o compartilhamento de informações e conhecimento internos 
(REID; BRENTANI, 2004). Mas para que isso ocorra, o conhecimento 

interpretativo é necessário em maior medida (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012). O uso do network e o acesso ao conhecimento 

de um parceiro podem permitir que as empresas superem a falta de 
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conhecimento prévio, outro fator do FEI radical (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012). 

As competências e habilidades que os indivíduos já possuem são 

suficientes no FEI incremental (VERWORN; HERSTATT; 

NAGAHIRA, 2007); diferente do FEI radical, em que são exigidas novas 

competências e habilidades dos indivíduos, para que estes consigam 

perceber o conceito de produto (VERWORN; HERSTATT; 

NAGAHIRA, 2007). Desse modo, pode ser necessário um forte 

investimento em processos de aprendizagem coletiva para melhorar esse 

e outros aspectos (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). 

O FEI radical pode criar desafios únicos porque as competências e 

experiências anteriores podem ser inadequadas e/ou insuficientes 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). Abu et al. (2012) acrescentam a 

necessidade de novos conhecimentos técnicos no FEI radical. Esse é um 

ponto relevante que organizações que investem em inovações radicais 

precisam estar atentas, pois investir em algo que não tem competência 

para executar, pode conduzir a desestruturação da organização (ABU ET 

AL., 2012). 

 

Liderança: Questões como autonomia dos colaboradores e 

controle hierárquico por parte dos gerentes e alta gestão são latentes em 

processos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos (MILLER; 

OLLEROS, 2008). No FEI incremental, o líder utiliza uma abordagem 

centrada na gestão de projetos, que segundo autores, é mais apropriada 

para gerar ideias para inovação incremental (ROBBINS; O'GORMAN, 

2015). Já no FEI radical, o líder destaca o papel do indivíduo e minimiza 

a formalização do processo (ROBBINS; O'GORMAN, 2015), que será 

discutida na categoria processo. 

Quando um líder de equipe dá prioridade as redes externas à 

organização (network) - como na inovação aberta, em contato com 

stakeholders - é maior a chance de surgirem ideias com potencial para 

inovação radical (KÄRKKÄINEN; OJANPERÄ, 2006; BAHEMIA; 

SQUIRE, 2010; ROBBINS; O'GORMAN, 2015). 

 

Capacidade Criativa: Na atividade de geração de ideias, Steiner 

(2009) sugere que a criatividade colaborativa é um pré-requisito para a 
geração de ideias no FEI radical. Ele a denomina como “criatividade 

aberta”, e observa a contribuição particular que uma abordagem 

colaborativa em rede pode fazer nessa fase de geração da inovação 

(ROBBINS; O'GORMAN, 2015). Outros autores também afirmam que é 
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necessário maior nível de "criatividade" no FEI radical (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012; AAGAARD, 2015). 

 

2.5.2. Categoria Cultura 

 

A categoria cultura reporta-se à ambiência dos envolvidos no 

universo da inovação e fazendo refletir suas atitudes e serem alvos desse 

reflexo coletivo. 

 

Cultura Organizacional: Em um ambiente organizacional, a 

inovação é frequentemente expressa por meio de comportamentos ou 

atividades que são ligados a uma ação ou resultado tangíveis (DOBNI, 

2008). Aagaard (2015) afirma que a cultura na qual a organização está 

inserida, ou de origem, impacta a forma de conduzir a gestão da inovação 

e do FEI radical. Não foram localizadas, nas buscas realizadas, 

constatações acerca do FEI incremental. 

 

2.5.3. Categoria Processo 
 

Essa categoria engloba questões relacionadas ao processo e como 

ele ocorre e é operacionalizado, e de como a informação nele flui entre as 

atividades que afetam o andamento do FEI incremental e radical. Os 

fatores levantados nessa categoria são: formalização do processo; e fluxo 

de informações no processo. 

 

Formalização do processo: A formalização do processo refere-se 

ao quão estruturada e/ou explícita está a etapa do FEI ou as atividades que 

a compõem. No caso da etapa do FEI radical, Aagaard (2015) sugere 

maior latitude de exploração e menor uso de estruturação processual. Essa 

constatação vai ao encontro de outros autores que afirmam que o front 

end radical tende a ser definido de forma menos explícita (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012). Florén e Frishammar (2012) acrescentam que o 

FEI radical parece ser um processo inerentemente desestruturado e que os 

participantes não necessariamente empregam um processo formal e 

altamente estruturado.  

No que se refere as atividades contempladas no FEI, alguns autores 
sugerem que não devem ser utilizadas formas distintas (formais e 

informais) no processo de seleção de ideias incrementais e radicais 

(ELING; GRIFFIN; LANGERAK, 2016). Outros autores discordam 

dessa afirmação. No FEI incremental, Koen et al. (2001) afirmam que a 

organização identifica e analisa as oportunidades por meio de um 
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processo formal. Aagaard (2012) afirma que a gestão de ideias é uma 

ferramenta processual efetiva e bem integrada no FEI de projetos 

incrementais. Mas, a mesma autora adiciona que a ferramenta não é 

recomendada no FEI de inovações radicais (AAGAARD, 2012).  

 

Fluxo de informações no processo: Esse fator refere-se a maneira 

como as informações adentram na etapa do FEI, ou seja, no processo de 

inovação. No FEI incremental, a geração de ideias ocorre de forma 

sistemática, por intermédio da captura, compartilhamento e registro de 

ideias e feedbacks (KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014b). No 

FEI radical, ela é conduzida por meio do uso da etnografia, coletando 

ideias diretamente com os futuros usuários; e também no contato com 

novas tecnologias que podem ser combinadas com tecnologias já 

conhecidas (KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014b). 

Florén e Frishmmar (2012) apontam que pesquisas de mercado, 

colaboração com clientes e com fornecedores ajudam as organizações a 

esclarecer quais são as necessidades de mercado, no FEI incremental. 

Autores acrescentam que em casos de inovação incremental, são 

necessárias mais informações acerca das necessidades dos clientes (ABU 

et al., 2012). Outros pesquisadores afirmam que a integração dos clientes 

nas atividades de avaliação e priorização de ideias é mais comum na 

geração de um resultado inovador incremental (ROBBINS; O'GORMAN, 

2015). 

O FEI radical, segundo Florén e Frishmmar (2012), não é 

necessariamente orientado para o cliente (embora a sensibilidade às 

necessidades dos clientes ainda pareça crítica) as organizações precisam 

confiar nas pesquisas informais de mercado e contar com a colaboração 

de usuários piloto ou lead users (VANHAVERBEKE; DU, 2010). O 

contato com os clientes (usuários piloto ou lead users) é visto como uma 

prática importante para o FEI radical, segundo Ledwith et al. (2012). 

Ainda no FEI radical, a identificação de oportunidades está focada 

em tendências econômicas, demográficas, regulatórias e busca entender 

o quão disruptiva pode ser no mercado (KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b). A análise de produtos de concorrentes e 

melhoria contínua são atividades importantes para gerar novas ideias de 

produtos de inovação radical (ABU et al., 2012), assim como ouvir os 
clientes, usuários, concorrência, fornecedores e usar conhecimentos 

relevantes que podem fornecer ideias radicais (AAGAARD, 2015). 

Frishammar et al. (2016) alegam que o FEI radical emerge na 

identificação e resolução de problemas convertidos em ideias e conceitos 

radicais. A história, cultura, valores, necessidades e esforços de clientes 



85 
 

são considerados na análise e solução de problemas (FRISHAMMAR et 

al., 2016). 

Já outros autores afirmam que a geração de ideias para projetos de 

inovações radicais e incrementais requer, igualmente, orientação para o 

cliente (POETZ; SCHREIER, 2012; GURTNER; REINHARDT, 2016). 

No FEI radical, a gestão de ideias concerne às práticas de captura 

e gerenciamento de ideias advindas da própria organização e de fora dela. 

Pode ocorrer por meio do uso de portais online para acesso de 

especialistas e experts (LEDWITH et al., 2012). Autores acrescentam que 

o ambiente aberto permite que ideias externas possam ser desenvolvidas 

na organização (LEDWITH et al., 2012) e que um grande fluxo de 

informações externas gera combinação de conhecimento na organização 

(REID; BRENTANI, 2004).  

Frishammar et al. (2016) alegam que a análise de insights6 resultará 

em soluções de problemas e leva em consideração a história, cultura, 

valores, necessidades e esforços de clientes a serem atendidos pela 

solução radical. Adiciona que no refinamento (atividade do FEI radical), 

as ideias selecionadas são confrontadas com critérios como: o problema 

formulado; sua unicidade; e os requisitos do cliente (FRISHAMMAR et 

al., 2016). 

 

2.5.4. Categoria Tecnologia 

 

Essa categoria refere-se à dois fatores: adequação tecnológica – 

que diz respeito às tecnologias resultantes do processo de inovação; e uso 

de MTF’s – métodos, técnicas e ferramentas utilizados para auxiliar no 

processo de inovação. 

 

Adequação tecnológica: A inovação radical envolve graus de 

incerteza tecnológica, o que torna mais complexa a ligação das 

capacidades tecnológicas às necessidades do mercado (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012).  

Outros autores ainda constatam que as inovações radicais podem 

ser baseadas em tecnologias e mercados existentes (GARCIA; 

CALANTONE, 2002; GURTNER; REINHARDT, 2016). 

 
Uso de MTF’s: Quanto ao FEI radical, pesquisadores afirmam que 

a análise de oportunidades é orientada pelo uso de ferramentas 

                                                        
6 Ideias que surgem repentinamente. 



86 

 

tecnológicas em sua execução (KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 

2014b).  

 

 

2.5.5. Categoria Tempo 
 

Essa categoria é composta pelo fator tempo de execução, ou seja, 

o tempo que leva para uma ideia gerada ou um problema mapeado, ganhar 

forma de um conceito ou solução.  

No FEI incremental, Florén e Frishammar (2012) apontam que as 

pesquisas de mercado e a colaboração com clientes e fornecedores ajudam 

as organizações a esclarecer dúvidas e encurtam o tempo do processo de 

inovação.  

Quanto ao FEI radical, autores constatam que é preciso tempo, as 

vezes mais de um ano, para compreender e adequar o plano de negócio - 

ou conceito de produto - às necessidades dos clientes. Nesse tempo, a 

estratégia do novo negócio pode ser modificada em função das mudanças 

no mercado (GARVIN; LEVESQUE, 2005; KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b). O fator tempo de execução apontado tem 

relação com a categoria estratégia.  

Ainda sobre o FEI radical, Florén e Frishammar (2012) afirmam 

que na gestão da “incerteza”, as empresas precisam considerar a questão 

do tempo. 

 

 

2.5.6. Categoria Estratégia 
 

Essa categoria refere-se à dois fatores: estratégia da organização – 

que pode ser composta por vários segmentos e negócios; e estratégia de 

negócio – um segmento que faz parte de uma organização maior. 

 

Estratégia da organização: Novos conceitos no FEI radical 

tendem a criar necessidades de mudanças na organização – por exemplo, 

modelos de negócios e redes de clientes." (FLORÉN; FRISHAMMAR, 

2012). Outros autores acrescentam que no FEI radical, é necessária maior 

atenção no alinhamento do conceito do produto à estratégia da 
organização" (ABU et al., 2012) e às capacidades da organização 

(CHRISTENSEN, 2012). 

 

Estratégia do negócio: No caso de inovações incrementais, é 

necessário que os gestores apresentem as definições do novo produto de 
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forma a oferecer os atributos corretos para os clientes" (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012). Na inovação radical, é necessária a modelagem 

de novos atributos e de novos modelos de negócios para que haja 

lucratividade e aceitação com a tecnologia" (FLORÉN; FRISHAMMAR, 

2012). Na formulação do problema, que resultará num conceito radical, 

são avaliados os critérios: valor da solução para o cliente e impacto de 

mercado da solução (FRISHAMMAR et al., 2016). Outros autores 

acrescentam que são considerados novos mercados-alvos e novos 

clientes, bem como novos canais de distribuição e publicidade 

(VERWORN; HERSTATT; NAGAHIRA, 2007). 

A análise dos 12 fatores - apresentada com base na revisão da 

literatura - elucida a sua importância e esclarecem uma série de lacunas 

que ainda não foram explanadas na bibliografia científica. São diversas 

características que ainda não esclarecidas, denotando um universo de 

pesquisas a serem desenvolvidas sobre a temática do FEI incremental e 

radical. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos 

que norteiam o desenvolvimento desta dissertação, com foco em 

alcançar e responder aos objetivos propostos. Na primeira seção é 

apresentada a caracterização da pesquisa. Na segunda seção, são 

apresentadas etapas da pesquisa que vão do teórico ao empírico. 

 

 
3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto ao paradigma, a pesquisa pauta-se na visão autopoiética da 

GC em acordo com o interpretativismo, por se tratar da posição filosófica 

de que visa dar sentido ao mundo, com foco nos seres humanos. Nos 

estudos organizacionais, a preocupação dessa visão está em compreender 

os significados fundamentais ligados a vida organizacional 

(SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2009). A preocupação com o 

estudo da estratégia de comunicação organizacional transforma-se na 

compreensão das maneiras pelas quais as intenções de gestão se 

desenrolam. O foco não é conseguir mudar a ordem das coisas, mas sim 

compreender e explicar como elas acontecem (BURRELL, 1982). 

A estratégia utilizada será a de estudo multicaso (variação do 

estudo de caso, com mais de uma origem dos dados coletados). O estudo 

de caso, segundo Robson (2002, p. 178), é definido pela “estratégia para 

fazer uma pesquisa que envolva uma investigação empírica de um 

determinado fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real, 

usando fontes múltiplas de evidências”. Yin (2003) destaca a importância 

do contexto acrescentando que, no âmbito de um estudo de caso, os 

limites entre o fenômeno a ser estudado e o contexto dentro do qual está 

sendo estudado não são claramente evidentes. A estratégia de estudo de 

caso é interessante quando o pesquisador deseja obter um rico 

entendimento do contexto da pesquisa e dos processos envolvidos 

(MORRIS; WOOD, 1991). 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois tem o contato direto do 

pesquisador com o fenômeno, por meio da realização de entrevistas, 

procedimentos dessa abordagem que auxiliam o pesquisador a 

conhecer o objeto pesquisado (OLIVEIRA, 2013). Pesquisas 

qualitativas são usadas, predominantemente, como um sinônimo para 

qualquer técnica de coleta de dados (tais como entrevistas) ou 

procedimento de análise de dados (como categorização de dados) que 



89 
 

gera ou usa dados não-numéricos (SAUNDERS; LEWIS; 

THORNHILL, 2009). 
Com relação aos objetivos, considera-se essa pesquisa como 

exploratória e descritiva. De acordo com Gil (2002, p.41), as pesquisas 

exploratórias têm “como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses”. Busca-se nestas pesquisas o aprimoramento de ideias (GIL, 

2002). Um estudo exploratório é “um valioso meio para descobrir o que 

está acontecendo, procurar novos insights; fazer perguntas e avaliar os 

fenômenos sob uma nova ótica” (ROBSON, 2002, p. 59). Segundo 

Saunders, Lewis e Thornhill (2009), existem três maneiras principais de 

conduzir uma pesquisa exploratória: fazendo uma pesquisa da literatura; 

entrevistando especialistas no assunto; e realizando entrevistas com 

grupos de foco. Essa dissertação conta com o uso das duas primeiras 

maneiras citadas pelos autores. Com relação às pesquisas descritivas, 

observa-se que elas possuem “[...] como objetivo a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2002, p.42). Robson 

(2002, p. 59) afirma que as pesquisas descritivas visam “retratar um perfil 

exato de pessoas, eventos ou situações”. 

Quanto ao horizonte temporal, essa pesquisa caracteriza-se como 

transversal, pois estuda fenômenos específicos em um determinado 

momento (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2009). 

As técnicas de coleta e análise dos dados serão apresentadas a 

seguir. 

 

3.2. ETAPAS DA PESQUISA 

 

Este tópico aborda o passo-a-passo da pesquisa, desde o contato 

inicial com o tema até a análise e discussão dos resultados. A figura 18 

apresenta a sequência das etapas realizadas. 
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Figura 18 - Etapas da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O tópico a seguir apresenta o primeiro passo-a-passo da pesquisa. 

 

 

3.2.1. Contato inicial com o tema 

 

O contato inicial com o objeto de estudo se deu pelo tema central 

dos estudos desenvolvidos pelo Núcleo de Pesquisas em Inteligência, 

Gestão e Tecnologias para Inovação (IGTI) ser “inovação”. 

Após a realização de algumas buscas bibliográficas e pesquisas 

empíricas abordando o tema, o pesquisador buscou especificidades na 

literatura contemporânea. 

 

3.2.2. Busca por lacuna 
 

Com o objetivo de dar continuidade nas pesquisas de um dos 

membros do núcleo de pesquisa, o pesquisador realizou novas buscas 

sobre o tema Front End da Inovação, com o intuito de mapear a literatura 

até junho do ano de 2017. Na análise dos modelos identificados, 

constatou-se uma lacuna na literatura. Essa lacuna refere-se à 

estratificação do FEI entre incremental e radical – nos quais a inovação é 
do grau incremental e radical. 

 

3.2.3. Definição do problema de pesquisa 
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Com a identificação da lacuna, pôde-se definir o problema e chegar 

à pergunta de pesquisa a ser respondida pelo estudo. A partir do problema 

e da pergunta de pesquisa, pôde-se partir para a revisão sistemática da 

literatura. 

 

3.2.4. Revisão sistemática da literatura 

 

Uma revisão sistemática da literatura fornece evidências que visam 

informar práticas em qualquer disciplina. Na pesquisa em gestão, o 

processo de revisão da literatura é uma ferramenta chave, usada para 

gerenciar a diversidade de conhecimento em uma pesquisa acadêmica 

específica. O objetivo de sua realização é permitir que o pesquisador 

mapeie e avalie o estado da arte do tema da pesquisa e especifique uma 

pergunta a ser respondida por meio do desenvolvimento de novos 

conhecimentos a partir do conhecimento existente (TRANFIELD, 

DENYER; SMART, 2003). A revisão sistemática da literatura segue uma 

estrutura de etapas, como é verificado nos parágrafos a seguir. 

Inicialmente foram selecionadas as bases Scopus e Web of Science, 

por serem as duas maiores no campo das pesquisas interdisciplinares, 

EBSCO e Engineering Village, por se tratarem de bases de referência 

nacional tanto em gestão, como engenharias. 

A procura nas bases de dados limitou o período - uma vez que a 

revisão sistemática do estudo referência de Teza (2012) buscou 

publicações até 2011) - e retornou uma lista que compreendeu o período 

entre 2012 a junho de 2017. Foram utilizados, como palavras-chave, os 

termos na seguinte ordem: "front end" AND "innovation"; “early phases 
of innovation” AND "innovation"; “early stages of innovation” AND 

"innovation"; e “pre-development” AND "innovation". Na base Scopus, a 

busca com essas palavras-chave ocorreu em: título (title), resumo 

(abstract), palavras-chave (keywords). Os filtros utilizados foram: a) por 

tipos de documentos - Article, Review e Book – sendo selecionados os 

dois primeiros por sofrerem revisão por pares, e os livros por 

apresentarem, tanto nos títulos como nos resumos, indícios de conteúdo 

válido à pesquisa; e b) por idioma – inglês e português – pela 

possibilidade de leitura do material. Houve um retorno de 395 na busca; 

e aplicando os dois filtros, esse número passou para 168. Na base Web of 
Science (WoS), a busca com essas palavras-chave ocorreu em tópicos. Os 

filtros utilizados foram: a) por tipos de documentos - Article, Review e 

Book Chapter; e b) por idioma – inglês e português – pela possibilidade 

de leitura do material. Sendo assim, foram localizadas 306 publicações, e 

aplicando os dois filtros, esse número passou para 177. Na base EBSCO, 
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a busca com essas palavras-chave ocorreu em AB Abstract or Author-

Supplied Abstract. Os filtros utilizados foram: a) por tipo de documento 

– Article; e b) por idioma – inglês e português – pela possibilidade de 

leitura do material. Sendo assim, foram localizadas 58 publicações, e 

aplicando os dois filtros, esse número passou para 56. Na base 

Engineering Village, a busca com essas palavras-chave ocorreu em 

Subject/Title/Abstract. Os filtros utilizados foram: a) por tipo de 

documento – Article; e b) por idioma – inglês e português – pela 

possibilidade de leitura do material. Sendo assim, foram localizadas 406 

publicações, e aplicando os dois filtros, esse número passou para 126. 

Somando as quatro bases, chegou-se ao quantitativo de 527 publicações. 

Foi realizada a verificação dos artigos repetidos entre as bases e retirados 

188 publicações, chegando ao total de 339 publicações. 

A terceira etapa foi a análise dos artigos. Para a seleção deles, 

realizou-se a leitura do título, resumo e palavras-chave de cada uma das 

339 publicações. Chegando ao total de 89 publicações aptas à próxima 

análise. 

A quarta etapa foi a leitura na íntegra dos 89 artigos, onde se 

utilizou como critério de exclusão pesquisas que não relacionavam o 

processo do front end da inovação ao grau de inovação, tampouco alguma 

atividade desta etapa do processo de inovação. Após aplicação desses 

critérios, foram selecionadas 12 publicações para análise. Além desses 

artigos, foram acrescentadas 2 publicações, por apresentarem 

contribuições ao tema da dissertação. O total de publicações consideradas 

da revisão da literatura foi de 14 artigos. 

Na leitura dos artigos selecionados emergiram temas que foram 

traduzidos em categorias, fatores e características. Conforme foram sendo 

identificadas as características na literatura consultada, essas 

características foram agrupadas em fatores, por similaridade com relação 

aos envolvidos ou pelo objeto central da característica. Cada fator possui 

um elemento central, e através do agrupamento desse elemento central, 

foram construídas as categorias. 

Foi utilizada a análise temática nesta etapa do estudo. A análise 

temática é amplamente utilizada, mas não há acordo claro de como ela é 

feita. Nessa dissertação utilizam-se as fases descritas por Braun e Clarke 

(2006). Os autores deixam claro que a análise não é um processo linear - 
onde simplesmente passa de uma fase para a próxima - e sim, um processo 

recursivo, que quando necessário, retorna-se ou avança-se. O quadro 7, 

na seção 3.2.11, contempla a sequência para a realização da análise 

temática. 
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3.2.5. Busca dirigidas ao tema 
 

Com o objetivo de complementar a busca, considerando a lacuna 

de tempo entre junho de 2017 e janeiro de 2018, uma busca dirigida ao 

tema foi realizada nas duas bases mais abrangentes – Scopus e WOS – 

utilizando as palavras front end of innovation AND (radical OR 
incremental). Houve um retorno baixo de publicações, as quais tiveram 

os resumos analisados. Nenhuma das publicações apresentou 

contribuição ao tema para ser incluída nessa pesquisa. 

Nessa etapa da pesquisa, alcançou-se o primeiro objetivo 

específico da pesquisa, que foi “descrever o processo do front end da 

inovação diferenciando as características do FEI incremental e radical”. 

 

3.2.6. Contato com as organizações e informantes 
 

Foram feitos contatos com os integrantes das áreas de inovação em 

duas organizações da região norte catarinense. Teve-se o aceite para a 

realização de entrevista em profundidade com cinco informantes em cada 

uma das empresas. 

A identidade dos informantes e nomes das organizações foram 

mantidas em anonimato, a pedido dos mesmos. Serão utilizados os nomes 

“Organização A” e “Organização B” para as organizações, e 

“entrevistado” (acompanhado de um número) para os informantes. 

 

3.2.7. Preparação do instrumento de coleta de dados 
 

Baseado no levantamento da bibliografia feito por meio da revisão 

sistemática da literatura, foram criadas categorias e subcategorias. Essas 

deram subsídios para a elaboração do instrumento de coleta de dados. 

Cada categoria versa sobre alguns fatores que caracterizam o FEI 

incremental e radical. Com base nesses fatores, foram criadas perguntas 

abertas com o intuito de verificar a empregabilidade destes no contexto 

das organizações. No instrumento de coleta de dados foram acrescentadas 

algumas definições que serviram para balizar o entendimento dos 

entrevistados acerca da temática da pesquisa. O instrumento de coleta de 
dados é apresentado no Apêndice B. 

 

3.2.8. Teste do instrumento de coleta de dados 
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Com o objetivo de testar o instrumento de coleta de dados, foram 

realizadas duas entrevistas. Uma vez que o roteiro de entrevistas cumpriu 

com o esperado, não foram feitos ajustes no mesmo. 

 

 

 

3.2.9. Coleta de dados primários 
 

As entrevistas foram realizadas ao longo de três meses. Teve início 

com o teste do instrumento de coleta no mês de outubro de 2017 e findou 

em dezembro do mesmo ano. 

Cada entrevista foi iniciada com o pesquisador explicando o 

objetivo da pesquisa, apresentando alguns conceitos e verificando o 

entendimento dos entrevistados. Após o comum acordo, iniciava-se a 

sequência de perguntas e respostas. 

Houve variação no tempo das entrevistas em profundidade. Isso se 

deve a maturidade do entrevistado com o tema da pesquisa e/ou a 

disponibilidade de tempo dos mesmos. O tempo médio das entrevistas foi 

de 50 minutos. 

 

3.2.10. Transcrição das entrevistas 

 

As entrevistas em profundidade foram gravadas em formato de 

áudio (.mp3) com o auxílio de aplicativos de celular e tablete. O aúdio foi 

transcrito com uso de um editor de texto (Microsoft Word), com o apoio 

de uma ferramenta automatizada para transcrição de áudio em texto 

(Express Scribe Transcription Software). 

 

3.2.11. Análise dos dados primários 

 

Na análise também foi utilizado como método a análise temática 

(BRAUN; CLARKE, 2006) definida como um método para identificar, 

analisar e relatar padrões – temas – entre os dados primários coletados nas 

entrevistas. Ela organiza e descreve o conjunto de dados em ricos detalhes 

e interpreta vários aspectos do tema de pesquisa (BOYATZIS, 1998).  

Na pesquisa bibliográfica foram identificadas características do 
FEI incremental e radical na revisão da literatura. Na análise dos dados 

primários também foram localizadas características, que foram agrupadas 

em fatores, e que por possuírem um mesmo elemento central, foram 

agrupados em categorias. Criando essas categorias e subcategorias – 

temas – foi possível analisar os dados bibliográficos e comparar com os 
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dados primários/empíricos. Braun e Clarke (2006) enfatizam que a análise 

não é um processo linear - onde simplesmente passa de uma fase para a 

próxima - e sim, um processo recursivo onde, quando necessário, retorna-

se ou avança-se. O quadro 7 apresenta as etapas da análise temática.  
 

Quadro 7 - Etapas da análise temática 

 
Fonte: Traduzido de Braun e Clarke (2006). 

 

Nesta etapa da pesquisa alcançou-se o segundo e terceiro objetivos 

específicos da pesquisa, tais quais: “mapear os processos e atividades do 

FEI das organizações focos da pesquisa”; e “classificar os processos e 
atividades do FEI das organizações foco da pesquisa entre inovação 

incremental e radical”. 

 

O tópico a seguir relata sobre a escrita dos resultados e discussões. 

 

3.2.12. Escrita dos resultados e discussões  

 

Nesta etapa da pesquisa foram apresentados os modelos do FEI 

incremental e radical das organizações foco da pesquisa. Em seguida, 

versou-se sobre as características, fatores e categorias identificadas. Junto 

da apresentação dos resultados houve o encadeamento das discussões 
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acerca da comparação dos dados primários e secundários. A entrega final 

foi um modelo apresentando os fatores que caracterizam o FEI 

incremental e radical.  

Nesta última etapa alcançou-se o último objetivo específico que foi 

“identificar os fatores que caracterizam o processo do FEI incremental e 
FEI radical das organizações estudadas”. Com essa realização, foi 

possível “analisar os fatores que caracterizam o FEI incremental e 
radical nas organizações foco da pesquisa”, este denominado objetivo 

geral da pesquisa. 

 

 

3.3. ORGANIZAÇÕES SELECIONADAS 

 

As organizações foco da pesquisa foram selecionadas por dois 

motivos. Primeiro porque elas são conhecidas no mercado pelo potencial 

inovador e já receberam prêmios nessa categoria. O outro motivador foi 

a acessibilidade do pesquisador para contatar possíveis informantes para 

a realização das entrevistas em profundidade. 

Nos tópicos a seguir, segue uma breve apresentação das 

organizações, que por solicitação e acordo entre empresa/pesquisador, 

não terão seus nomes revelados. 

 

3.3.1. Organização A  
 

A organização A é uma empresa do tipo B2B, está mais de 45 anos 

no mercado, no segmento de máquinas elétricas atendendo por mais de 

30 anos também o mercado internacional. Encontra-se atualmente com 

indústrias localizadas na América, Europa e Ásia. Objetivando o 

desenvolvimento e a manutenção da sua internacionalização e 

globalização, investe um percentual da receita liquida em pesquisa e 

desenvolvimento. Além disso, a organização emprega cerca de 11.500 

pessoas nos países em que atua. 

Atualmente possui capacidade produtiva superior a 30 milhões de 

máquinas ao ano. A comercialização dos seus produtos alcança clientes 

de mais de 80 países. Possui um alto índice de registro de patentes, tanto 

nacionais como nos Estados Unidos. Conta com um vasto número de 
engenheiros e técnicos que buscam desenvolver soluções aos principais 

clientes do segmento em que atuam.  

Já conquistou prêmios nacionais e internacionais relacionados à 

inovação, como: Prêmio Revista Amanhã; Valor Econômico; Prêmio 

Stemmer de Inovação Catarinense; European Business Award; 
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Conferência ANPEI de Inovação Tecnológica; Estratégia Empresarial e 

Inovação" da Revista INFO - 10 empresas mais inovadoras do Brasil; 

entre outros. 

 

3.3.2. Organização B  
 

A Organização B também é uma empresa B2B que atua no 

segmento de máquinas elétricas, produzindo produtos de naturezas 

diferentes e soluções para aproximadamente 15 áreas. Está mais de 55 

anos no mercado nacional e possui unidades fabris nas Américas, Europa, 

África e Ásia; e filiais em quase 30 países. 

Conta com quase 30 mil colaboradores, sendo que mais de 2700 

desses são engenheiros. O portfólio conta com mais de 460 linhas de 

produtos.  

Já conquistou prêmios nacionais e internacionais relacionados a 

inovação, como: Prêmio “Inovação Brasil” concedido pelo Valor 

Econômico às empresas mais inovadoras do país; Prêmio Best Innovator, 

organizado pela Época NEGÓCIOS; Prêmio “As 100 + Inovadoras em 

TI”, realizado pela PwC em parceria com a Empresa IT Mídia; Global 

Innovation 1000, como uma das oito organizações brasileiras mais 

inovadoras, entre outros. 

 

3.3.3. Perfil dos informantes da pesquisa 
 

Em contato com as organizações foco da pesquisa, foi solicitada a 

autorização para a realização de entrevistas em profundidade junto à 

aproximadamente seis colaboradores em cada empresa. Foram 

concedidas cinco entrevistas em cada uma delas, totalizando 10 

entrevistados.  

O contato com os informantes se deu por intermédio de um 

intermediário do setor de Inovação e Planejamento e Desenvolvimento 

em cada uma das empresas. O pesquisador solicitou que os demais 

informantes fossem pessoas que tenham relevante conhecimento sobre os 

processos de inovação dentro na organização, não limitando a origem dos 

mesmos à determinado departamento. 

Sendo assim, formou-se um quadro de informantes, em sua 
maioria engenheiros, que estão distribuídos em diferentes setores das 

organizações. O quadro 6 apresenta os dados dos entrevistados. 
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Quadro 6 - Informantes da pesquisa 
 Entrevistado Função / Cargo Formação 

Acadêmica 

Tempo na 

organização 

Tempo de 

experiência 

na área 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 A
 

Entrevistado 1 Desenvolvedor 

de Negócios 

Especialista 

em Design 
Estratégico e 

Inovação; e 

Bacharel em 
Administração 

3 anos 3 anos 

Entrevistado 2 Gerente de 

Negócios 

MBA em 

Ciências do 

Consumo 
Aplicadas; e 

Bacharel em 
Administração 

3,5 anos 6 anos 

Entrevistado 3 Analista de 
Estratégia de 

Produto - 

Marketing 

Mestre e 
Bacharel em 

Engenharia 

de Materiais 

3 anos 3 anos 

Entrevistado 4 Analista de 
Novos 

Negócios 

Bacharel em 
Engenheira 

Mecânica 

3 anos 1,5 anos 

Entrevistado 5 Analista Sênior 
de Novos 

Negócios 

MBA em 
Gestão 

Estratégica; e 

Bacharel em 
Engenheira 

Mecânica 

6 anos 4 meses 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 B
 

Entrevistado 6 Analista de 
Projetos Sênior 

- Patentes 

MBA em 
Planejamento 

e Gestão 

Estratégica; 
Especialista 

em 

Engenharia 
de Produtos e 

Processos; e  

Tecnólogo 
em Processos 

Industriais 

28 anos 9 
anos 

Entrevistado 7 Gerente de 
Pesquisa, 

Desenvolviment

o & Inovação 
Tecnológica - 

Unid. 1 

Doutor, 
Mestre e 

Bacharel em 

Engenharia 
Elétrica 

32 anos 32 anos 
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Entrevistado 8 Gerente de 

Pesquisa, 

Desenvolviment
o & Inovação 

Tecnológica - 

Unid. 2 

Mestre e 

Bacharel em 

Engenharia 
Elétrica 

19 anos 3 anos 

Entrevistado 9 Pesquisador Bacharel em 

Engenharia 

Mecânica 

15 anos 7 anos 

Entrevistado 

10 

Coordenador de 

Pesquisa, 

Desenvolviment
o e Inovação 

Tecnológica 

Mestre e 

Bacharel em 

Engenharia 
Elétrica 

19 anos 5 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Na seção seguinte são apresentados os resultados da pesquisa e 

discussão.  
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4. RESULTADOS DA PESQUISA E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentadas e discutidas as etapas do front end 

incremental e radical dos processos de inovação adotados pelas 

organizações, as categorias e fatores de cada um, resultados da pesquisa 

empírica. 

 

4.1. FRONT END DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

ESTUDADAS 

 

Nessa seção são descritas as etapas do FEI de inovações 

incremental e radical das duas organizações estudadas, com suas 

diferenças e similaridades. Também são elencados os fatores que 

caracterizam o FEI nos dois casos, levantados da literatura, traçando uma 

discussão de como ocorre essa etapa do processo de inovação nas 

organizações pesquisadas. 

 

4.1.1. Organização A 
 

A organização A possui duas frentes de inovação, descreveu o 

Entrevistado 1. Por se tratar de uma empresa cuja produção é baseada em 

tecnologias, uma dessas frentes possui viés em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). Esse departamento segue um processo de 

inovação com foco mais voltado a inovações de grau incremental, com 

orientação técnica e com menor preocupação na geração de Market leads7 

(entrada de novos clientes). Trata-se de uma tendência onde a fabricação, 

bem como a inovação desenvolvida, destina-se à algum cliente específico, 

que geralmente já compõem a carteira atual de clientes. Seu direcional 

preocupa-se com soluções incrementais ainda no universo do produto 

principal da organização. Por se tratar de máquina elétricas, pensa-se em 

aumento de eficiência energética, ou manutenção e resfriamento de 

máquinas. A outra frente de inovação é separada do P&D da organização, 

e ganha um nome específico, denominada aqui, NB – New Bussiness8. Ela 

visa buscar inovações radicais/disruptivas com olhar centrado no 

mercado, criando e desenvolvendo novas fontes de receita para a empresa 

não necessariamente provindos do produto principal comercializado. 
Assim, são alinhados alguns direcionais estratégicos de investimento 

                                                        
7 Possíveis novos clientes. 
8 Nome utilizado para identificar a área da organização que foca em inovações 

radicais. Não se trata do nome real. 
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aspirando os tipos de mercado à serem atendidos, gerando diferentes 

soluções. A partir daí são definidos, o que o entrevistado 1 chamou de 

“direcionais” de mercado, que poderiam ser interessantes para investir e 

olhar com mais atenção.  
Esses direcionais buscam fomentar o uso das 

capabilities9 (conhecimento técnico) internas, ou 

seja, o que os colaboradores já possuem em termos 

de conhecimento, para que a organização possa 

desenvolver inovações radicais e um possível novo 

negócio em cima disso (ENTREVISTADO 1).  

 

Como são formas diferentes de trabalhar com inovação em 

produtos, os resultados são igualmente distintos. O modelo focado em 

inovações incrementais preocupa-se em gerar valor, gerar novos 

produtos, mas, sobretudo, gerar conhecimento técnico dentro da empresa, 

o que é o mais importante, segundo o Entrevistado 1. Esse modelo tem 

vínculo com universidades e faz um balanço entre pesquisa em 

universidades e pesquisa interna à organização. Já o modelo focado em 

inovações radicais busca ter uma visão de business, o que faz com que ela 

esteja muito mais perto do mercado (ENTREVISTADO 3). 

 

4.1.1.1.  Front end da inovação incremental 

 

O FEI incremental do processo de inovação da organização A é 

mais cartesiano se comparado com o modelo que foca no grau radical. 

Essa etapa, com base no coletado junto aos informantes, é composta por 

três atividades. São elas: geração de ideias; seleção e priorização de ideias 

e definição de conceito. Ela assemelha-se ao modelo proposto por Florén 

e Frishammar (2012), com os elementos ideia e conceitos, porém não 

apresenta tantas atividades. A organização tem o processo bem 

estabelecido e formalizado. A equipe de Marketing é responsável por 

fazer conexão com a Engenharia, e cria o pipeline10 de produtos e 

projetos, julgando o espaço temporal para a entrada dessas inovações 

como produtos para venda (ENTREVISTADO 5). A figura 19 apresenta 

o modelo em questão. 

 
 

 

                                                        
9   Conhecimento Técnico. 
10 Sequência de produtos e/ou projetos a serem desenvolvidos em determinado 

espaço de tempo. 
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Figura 19 - Front end da inovação incremental da organização A 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Geração de ideias: Para a inovação incremental, a geração de 

ideias possui algumas fontes que colaboram com mais frequência para a 

criação de novos produtos. Nessa atividade, é comum que as ideias surjam 

das próprias pessoas que já fazem parte do departamento de P&D e que 

já conhecem o produto principal da organização e os canais tanto de 

fabricação como das demandas. Uma ideation11 entre colaboradores da 

Engenharia, ou por algum artigo que algum funcionário leu sobre algum 

produto semelhante ou concorrente (ENTREVISTADO 3). Esses 

colaboradores podem perceber algum tipo de oportunidade de inovação e 

dar sugestões (ENTREVISTADO 4). Geralmente as ideias de inovações 

incrementais estão baseadas em atender alguma demanda dos clientes 

atuais ou possíveis clientes do principal produto comercializado pela 

empresa (ENTREVISTADO 1).  

Outra forma de surgir ideias é por qualquer pessoa da organização. 

Existe um documento online na rede da organização onde está aberta a 

possibilidade de ideias serem propostas por pessoas internas a 

organização. Esse documento online não é aberto à externos 

(ENTREVISTADO 4). O entrevistado 3 acrescenta que é comum serem 

conduzidas algumas análises internas, com cruzamento de dados de 

diversas fontes - concorrentes, parceiros, fornecedores, entre outros -  

com o objetivo de identificar oportunidades. Ainda são feitos workshops12 

com equipes de vendas, suporte técnico e o próprio P&D, com o intuito 

de buscar algumas ideias, mas sempre com foco em resultados de curto 

                                                        
11 Ato de gerar novas ideias. 
12 Encontros entre partes interessadas com o intuito de disseminar conhecimento. 
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prazo – até um ano. Essa celeridade está vinculada ao Profit Plan13 do 

ano seguinte, pensando no que a organização vai fabricar e vender no 

curto prazo (ENTREVISTADO 3). 

O contato com as universidades mostra-se mais um meio de gerar 

ideias para inovações incrementais. Isso se deve porque os estudos feitos 

na academia estão relacionados com a parte técnica, ou seja, com a 

inovação desenvolvida no P&D, afirma o entrevistado 3. “Muito do que 

se compartilha entre organização e universidade está conectado aos 

componentes dos produtos e não necessariamente ao produto fruto da 

inovação incremental” (ENTREVISTADO 3). 

Os clientes também são players importantes nessa fase de geração 

de ideias. O entrevistado 2 acrescenta que o que fazem junto desses 

interessados em inovação não chega a ser considerado cocriação porque, 

naturalmente, todas as patentes e desenvolvimentos estão sob os cuidados 

da organização, mas o que se desenvolve a partir desses subsídios 

mapeados no dia a dia com o cliente desempenha um papel determinante 

nas inovações incrementais. Então, um grande volume de inovações desse 

grau tem sua ideia gerada nesse contato e está baseado nessa relação com 

o cliente (ENTREVISTADO 2). Trata-se da principal fonte de 

informação e precisa passar por algumas verificações. Alguns exemplos 

citados pelo entrevistado 2 são:  

• Entendimento da dinâmica do cliente - o que se passa no dia-a-dia; 

• A condição operacional e jurídica – exemplo, cliente que pode 

estar passando por um processo fusão, o que faz mudar o tipo de 

métrica que ele está sendo cobrado; 

• Fontes de informações secundárias – buscando saber o que está 

acontecendo no mercado do segmento desse cliente; e  

• Realização de reports14 dos clientes, dos concorrentes desses 

clientes, para saber o tipo de inovação que está em 

desenvolvimento nos concorrentes.  

Esse acompanhamento da geração de ideias, no caso de inovações 

de grau incremental, fica sobretudo sob os cuidados dos departamentos 

de P&D, Marketing e Comercial (ENTREVISTADO 5). 

 

Seleção e priorização de ideias: após a entrada das ideias, o 

Marketing faz uma análise financeira preliminar (ENTREVISTADO 3). 
Esse filtro visa eliminar discrepâncias. Depois, tem-se uma lista de 

possíveis ideias para projetos com dados financeiros preliminares, tanto 

                                                        
13 Plano de lucratividade realizada para determinado período. 
14 Retorno de informações acerca de determinado produto ou situação. 
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de retorno como de investimento, com os devidos indicadores. Em cada 

projeto entrega-se também o onepage15 de projeto - breve descrição do 

projeto (ENTREVISTADOS 2, 3). 

 

Definição de conceito: Com essas informações em mãos, o comitê 

roda uma avaliação. Esse comitê é composto por gerentes de engenharia 

e de processo, especialistas e consultores numa série de reuniões. Depois 

a gerência técnica de tecnologia e a gerência de negócios, que visam 

auxiliar na seleção e priorização das ideias, têm condições de selecionar 

o que pode virar produto e seguir para a próxima atividade do FEI. Nessa 

seleção são verificadas sobretudo as variáveis “demanda do cliente” 

versus “aporte tecnológico” (ENTREVISTADO 2). O tempo para 

desenvolver a inovação, o alinhamento estratégico desse produto à 

organização, e a disponibilidade de recursos para desenvolver as ideias 

também são fatores relevantes considerados nessa seleção 

(ENTREVISTADOS 2, 3). Quem define, no final dessa atividade, o que 

segue para a próxima atividade são os diretores e o vice-presidente, ou 

seja, a alta gestão (ENTREVISTADO 3). 

 

 

4.1.1.2. Front end da inovação radical 

 

O modelo do FEI radical da organização A apresenta algumas 

particularidades em termos de processo quando comparado ao FEI 

incremental. A primeira questão está na forma que são vistas as 

possibilidades de desenvolvimento de uma ideia em conceito. A busca 

por problemas e o desenvolvimento de soluções denota um campo com 

menos limites em termos estratégicos e abertura ao novo. A segunda 

particularidade é o tratamento das informações e a forma como os 

problemas são tratados podem diferir e resultar na interação com entes 

externos à organização. A inserção das Startups no desenvolvimento de 

soluções que atendam alguma demanda é característica, e quando não são 

desenvolvidas essas ideias dentro desse stakeholder, a solução elaborada 

pode resultar no surgimento de um novo negócio dentro da organização. 

A terceira particularidade é a abertura à multidisciplinaridade, em que 

colaboradores com tempos de organização, formações acadêmicas e 
profissionais e visões de mundo distintas interagem e buscam 

compreender o problema e galgar uma solução. 

                                                        
15 Conjunto de informações que descrevem o projeto de forma resumida. 
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A área da organização que foca em inovações disruptivas/radicais 

é chamada de New Business (NB). O Entrevistado 5 afirma que a 

organização ainda não tem um processo claro e desenhado que retrate o 

FEI radical. Ele acrescenta que ainda estão tentando estruturar essa 

sequência, torná-la menos informal, mas ainda passível de mudanças. O 

processo explicitado a seguir é fruto do entendimento e interpretação do 

pesquisador, que visa elucidar como ocorre essa etapa do processo de 

inovação. 

A etapa do FEI radical é dividida em cinco atividades, conforme 

figura 20. São elas: mapeamento de problemas; definição do problema; 

identificação de startup com possível solução; desenvolvimento da ideia; 

e definição de conceito e solução.  

 

 
Figura 20 - Front end da inovação radical da organização A 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

 

Mapeamento de problemas: nesta atividade acontece a 

localização de problemas relacionados com o segmento e mercado das 

máquinas e assemelhados do produto principal comercializado pela 

organização. Esse mapeamento pode ocorrer dentro da organização, 

verificando alguma lacuna verificada por algum colaborador, pode ser 

identificado em campo com algum cliente, ou demandado por algum 

consumidor final por intermédio de um cliente da organização. Segundo 

o Entrevistado 1, a área de NB é dividida em duas vertentes: a primeira, 

direcionada para processos – focada no desenvolvimento da ideia e 

solução dentro da organização sem intervenção de stakeholders externos; 

e outra focada em negócios incubados – que considera a localização de 

soluções aproximadas para o problema, junto a startups já disponíveis no 

mercado. 
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Definição do problema: atividade na qual os problemas mapeados 

são estudados e detalhados. Definem-se quais são as lacunas a serem 

verificadas em determinada situação apresentada e buscam-se por 

informações que contribuam para um melhor detalhamento das demandas 

do mercado com relação à um bem ou serviço. Essa atividade é executada 

em conjunto entre a vertente de processo e de negócios incubados. 

 

Identificação de startup com possível solução: são realizadas 

buscas em bases de startups e incubadoras, bem como com parceiros 

nacionais e internacionais para identificar alguma startup que apresente 

parcialmente uma solução para o problema, visto que encontrar uma 

solução pronta dificilmente ocorre. Essa atividade é executada pela 

vertente de negócios incubados. Ela é subdividida em três focos: scout, 
investment, harvest. A Scout é responsável por buscar soluções junto a 

startups existentes e disponíveis, e oportunidades no mercado junto de 

parceiros. A Investment, é a área de investimento. Ela verifica e elabora o 

modelo ideal de negócio, o tipo de contrato mais adequado, o que tem 

para oferecer para a startup que apresente alguma possível solução (que 

pode ser em termos de estrutura, possibilidades de expansão nacional e 

internacional, laboratórios de teste, entre outros). Depois segue para o 

Harvest, que é a área de incubação. A organização tem uma matriz que 

serve como um playground de inovação.  

O Entrevistado 1 acrescenta que a organização está observando 

outros mercados de interesse, além do que ronda o principal produto 

comercializado e a relação de negócio B2B, como o mercado do varejo.  

Com foco em áreas mais abrangentes de tecnologia - gestão de energias, 

internet das coisas, refrigeração, entre outros – a organização observa os 

principais polos de inovação do mundo e busca entender onde estão 

surgindo as tecnologias mais disruptivas nesses polos. Ela interage com 

universidades, centros tecnológicos, aceleradoras de startups, entre 

outros.  

Os Entrevistados 1 e 5 pontuam que o mercado de startups está em 

constante crescimento e uma série de novas startups surgem a cada ano 

no mundo. Eles acrescentam que a organização entende que as startups 

incubadas em universidades, centros de tecnologias, e aceleradoras de 

referência, já passaram por um filtro para se estabelecerem. Isso faz com 
que a organização não tenha tanto trabalho para localizar alguma solução 

dentro do problema definido na atividade anterior. Essa interação com 

startups baixa os investimentos iniciais, a necessidade de aprendizagem 

e agiliza o processo de desenvolvimento da solução para o cliente, reitera 

o Entrevistado 5. A organização também tem como foco os locais em que 
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são selecionadas as melhores delas. As parcerias com governos de outros 

países é uma fonte relevante quando o assunto é startups. Fora do Brasil, 

pondera o entrevistado 1, os governos têm um forte braço de inovação 

onde um dos objetivos é atrair investimentos externos. “Várias inovações 

radicais podem surgir a partir dessa ampliação de perspectiva e a 

observação do mercado de startups”, enfatiza o Entrevistado 1.  

 

Desenvolvimento da ideia: atividade composta pela geração e 

refinamento de ideias. Ela ocorre de duas maneiras. A primeira delas, o 

time de processos, que em conjunto com analistas de toda a área de NB, 

utilizam as técnicas de brainstorming e grupos focais com o intuito de 

gerar ideias que possam apresentar uma solução para o problema definido 

na atividade anterior. Segundo o Entrevistado 5, é muito utilizado o 

design thinking para a inovação radical ou disruptiva na organização. Essa 

mesma vertente considera a participação em eventos e feiras que tratem 

de inovação dentro da área de atuação, pois entendem que muitas ideias 

podem ser trazidas para a organização. Além disso, a organização está 

desenvolvendo o que eles chamarão de innovation experience. Nela, uma 

vez por mês, toda a organização pode participar de geração de ideias, em 

um modelo semelhantes ao startup weekend, acondicionado em um dia. 

Todo o corpo de colaboradores pode trazer informações e ideias sobre 

qualquer produto. “A intenção é que esse ensejo vire um canal para o 

fomento à inovação”, reitera o Entrevistado 5. Ele ainda explica a 

intenção da organização em formalizar em toda a organização o conceito 

de champions, ou seja, os entusiastas que estarão focados em catalisar as 

ideias de inovação radical em cada área da organização. Esses indivíduos 

serão chamados de Key Codex. O papel deles é ajudar a remover barreiras, 

ficar atento às possibilidades, ser o canal entre a área de NB e a área em 

que atuam. A área de NB é constantemente provocada a criar mais, errar 

mais, desafiar mais, pensando em mudanças comportamentais dentro da 

organização (ENTREVISTADO 5). 

A área de NB também está preocupada com a multifuncionalidade 

e multidisciplinariedade da equipe que a compõe. Em trabalhos de campo, 

onde muitas das ideias também são geradas, estão participando 

ativamente as equipes da Engenharia, Inovação, Marketing, e 

profissionais de outras áreas, como Design. Essa heterogeneidade e 
miscelânea de visões de mundo provocam a geração de ideias disruptivas, 

o que faz com que a organização atinja seus objetivos em termos de 

inovação (ENTREVISTADO 5). O que se busca no campo é entender o 

caminho que o produto impacta desde o cliente até o usuário na ponta, 

para saber o que tem valor para ele. O intuito é compreender exatamente, 
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todas as necessidades, em todos os momentos. Fazer uma análise de toda 

a cadeia. Saber principalmente o que o usuário do produto precisa. Ou 

seja, conhecer o dia a dia daquele que a organização chama de end user. 

Uma mudança na amplitude de observação é algo que está em processo 

de implantação no departamento de NB, afirma o Entrevistado 5. 

A segunda maneira é a geração de ideias que visa a adequação do 

produto fruto da startup identificada – pela vertente de negócios 

incubados. Nela, o corpo técnico externo à organização, composto pelos 

indivíduos da startup e que detêm o conhecimento técnico necessário, 

interferem na geração e refinamento de ideias junto à equipe interna.  

Na subatividade de refinamento, no caso das duas vertentes, são 

realizadas reuniões em que o corpo tático – gerentes de área e gerentes 

sêniores com apoio de especialistas e analistas – definem, com base num 

conjunto de informações e dados, quais ideias geradas têm potencial para 

virar um conceito e solução. Entre as análises feitas está o entendimento 

da ideia ou solução, verificando se existe demanda do mercado para ela. 

Essa demanda denota uma prioridade maior, fazendo com que a solução 

tenha maior potencial de seguir adiante. O Entrevistado 2 afirma que é 

preciso saber se a solução está endereçada à alguma demanda do cliente, 

que às vezes ele nem sabe que tem. Pode não estar explicito. Ele enfatiza 

que é preciso entender cada cenário para compreender o que de fato vai 

melhorar os ganhos daquele cliente (ENTREVISTADO 2). 

 

Definição do conceito e solução: essa atividade inclui uma série 

de análises que visam a materialização do produto. Ela consiste na análise 

de viabilidade técnica e econômica, análise de competidores, 

detalhamento de preços e benefícios, e o detalhamento de possíveis 

problemas a serem resolvidos, além do problema principal. A análise da 

cadeia, exclusiva para conceitos e soluções radicais, envolve detalhes do 

fluxo de dinheiro na cadeia e necessidades atendidas (ENTREVISTADO 

3). 

Quando se trata da vertente de negócios incubados, outras questões 

são analisadas. Nela é realizada a definição de estratégia envolvendo esse 

conceito e solução. Trabalham em parceria colaboradores da organização 

e do stakeholder, que focam no entendimento da tecnologia, dos 

competidores, ainda verificam a existência de barreiras de entrada, 
entendem o mercado, o dinheiro disponível para investimento, os 

possíveis ganhos de mercado, o conhecimento necessário do time, entre 

outras análises. Um dos fatores analisados, com cuidados, pela 
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organização é o background16 dos stakeholders/empreendedores, quem 

os orienta, se tem alguém conhecido como mentor ou advisor17 

(ENTREVISTADO 3). 

Após todas as análises acima citadas, a solução é apresentada para 

o diretor, em seguida para o diretor de novos negócios, depois para o vice-

presidente de P&D e novos negócios. Passando por essas aprovações 

segue para o vice-presidente e o presidente da organização. O 

Entrevistado 1 alega que por mais que a área de NB queira agilizar o 

processo, ela está inserida numa companhia que é mais burocrática, o que 

faz com que os conceitos de inovação radical demorem para ser 

aprovados. 

A partir da aprovação, é selecionado um time para tocar o 

desenvolvimento da solução, efetivamente. O mesmo ocorre quando se 

trata da vertente de processo como nos casos verificados nos negócios 

incubados (ENTREVISTADO 1, 3). 

Na seção seguinte será apresentada a organização B e o seu modelo 

de front end da inovação. 

 

 

4.1.2. Organização B 
 

A organização B apresenta um processo de inovação claro e 

estruturado, e de forma geral, são seguidas as mesmas atividades entre as 

unidades que a compõe. Foi unânime o entendimento entre os 

entrevistados que a organização foca em inovações de grau incremental. 

Dessa forma, fica evidente que a maior contribuição dos entrevistados 

dessa empresa está para a análise do FEI incremental bem como para a 

evidenciar, ou não, dos fatores que caracterizam o FEI desse grau de 

inovação, de acordo com a literatura. 

As atividades de inovação tecnológica dessa organização têm as 

mais variadas fontes possíveis. Segundo o entrevistado 10, uma inovação 

tecnológica pode ter sua origem em “um contato acadêmico, em uma 

interação com uma instituição da mesma natureza em uma demanda 

específica de engenharia ou em uma necessidade da área comercial”. Não 

há, portanto, restrições de origem como motriz propulsora para um 

trabalho de inovação tecnológica. 
 

 

                                                        
16 Refere-se à experiência do indivíduo. 
17 Indivíduo com notada experiência que aconselha outrem. 



110 

 

4.1.2.1. Front end da inovação incremental 

 

O processo de inovação da organização B é composto por um total 

de oito atividades. Destas, segundo os informantes, quatro fazem parte do 

front end da inovação. A figura 21 apresenta o processo de inovação, e a 

etapa que contempla o FEI será explanada a seguir. 

 
Figura 21 - Processo de Inovação da organização B 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

As fases que compreendem o FEI incremental da organização, 

segundo os entrevistados, são: geração de ideias; avaliação e seleção de 

ideias; priorização de ideias; e projeto conceitual, conforme figura 22.  
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Figura 22 - Front end da inovação incremental da organização B 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

As atividades de geração de ideias, avaliação e seleção de ideias, e 

priorização de ideias não são atividades exatamente lineares. Por isso 

estão representadas em um círculo na figura 22, visto que é um processo 

que se alimenta e vai se complementando constantemente, até, de fato, a 

ideia virar conceito e avançar para o nível de detalhamento necessário 

para ser um bem fabricável ou serviço executável. Essa condição de não-

linearidade é postulada na literatura científica por Koen et al. (2001), em 

seu modelo do FEI. 

É comum encontrar na literatura (por exemplo, CLARK; 

WHEELWRIGHT, 1993; BESSANT; TIDD, 2009; BUCHELE ET AL., 

2014; entre outros) que a fase de projetos seja parte da etapa de 

desenvolvimento. No entanto, os entrevistados afirmam que nessa fase 

ainda surgem muitas ideias relacionadas às melhorias e mudanças a serem 

feitas na ideia principal selecionada e, portanto, consideram a atividade 

de projeto conceitual como parte do front end da inovação. O 

desenvolvimento inicia na atividade de projeto preliminar, continua no 

projeto detalhado e segue até a atividade de fabricação, que inicia a partir 

do momento que, de fato, têm-se o conceito explicitado e apto a seguir 

para novas análises e um melhor nível de detalhamento. O lançamento 
equivale a fase de implementação ou comercialização, comum na 

bibliografia sobre o tema (por exemplo, Clark e Wheelwright (1993); 

Baregheh et al. (2009)). 
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Geração de ideias: essa atividade consiste na entrada do processo 

de inovação. É partir das ideias que a organização B inicia o processo do 

front end da inovação.  De acordo com o entrevistado 10, existem alguns 

canais que possibilitam a geração de ideias. Um deles é o dos grupos de 

estudos técnicos nacionais e internacionais. Eles são fóruns privilegiados 

como fontes para trabalhos de inovação tecnológica. Reúnem-se 

especialistas renomados e de grande experiência em relação aos temas 

tratados por aquele determinado grupo. A participação nestes grupos, por 

representantes da empresa, não deve ser privilégio dos membros do setor 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Porém, 

necessariamente, os especialistas da área de Desenvolvimento 

Tecnológico devem manter contato permanente com os delegados da 

organização em cada um desses grupos (ENTREVISTADO 10). 

Outra fonte relevante são os consultores externos. Uma das 

estratégias da organização para fomentar inovações é o contato com 

consultores, tanto com aqueles vinculados a determinada instituição, 

quanto com os que atuam de forma independente.  
Os consultores têm um papel fundamental no 

aporte à inovação permanente, posto que, além do 

profundo domínio das suas especialidades, há 

ainda o fato de rotineiramente se relacionarem com 

empresas afins à área de atuação da organização. 

Isso os permite conhecer, imediatamente e sob 

vários desdobramentos, inovações que podem ser 

implementadas pela nossa organização 

(ENTREVISTADO 10). 

Além desses dois canais, a organização possui um local dentro do 

Sharepoint (plataforma na intranet organizacional), onde qualquer pessoa 

dentro da empresa, desde que tenha acesso a um computador, pode fazer 

a descrição da sua ideia, enfatiza o Entrevistado 8. Ele exemplifica com 

uma situação – “um colaborador faz uma viagem, ou participou de um 

congresso, conversando com um cliente, ou mesmo entre amigos dentro 

da empresa, e tem uma ideia”. Ele acrescenta que a inserção dessa ideia 

não gera nenhum compromisso, nem do colaborador que a gerou, nem 

por parte da empresa. Trata-se de um sistema especifico para ideias de 

novos produtos e inovações (ENTREVISTADO 8). 

O Entrevistado 6 acende mais um canal presente na geração de 

ideias para inovação incremental: os clientes. Segundo ele, esses atores 

são demandantes das inovações nos produtos da organização. Quando o 

entrevistado menciona o cliente, não se refere àqueles que possam vir a 
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comprar algum produto, e sim aos que já fazem parte do portfólio de 

clientes da organização (ENTREVISTADO 6). 

Outras fontes são mencionadas pelo Entrevistado 9, que afirma 

receber demandas dos comitês da organização. Eles são formados 

geralmente por pesquisadores e professores, e por isso são chamados de 

comitês cientifico-tecnológico. As demandas de geração de ideia vêm 

direto dos próprios pesquisadores do departamento também. Ele ressalta 

que as ideias também podem vir ainda da área de vendas, da diretoria, ou 

até dos quiosques distribuídos pela organização e chão-de-fábrica 

(ENTREVISTADO 9). 

 

Avaliação e Seleção de Ideias: trata-se de uma atividade que visa 

filtrar o que é viável seguir para uma análise mais detalhada ou não. Quem 

realiza esse filtro é o grupo de apoio à comissão de portfólio. Segundo o 

Entrevistado 8, esse grupo reúne as ideias geradas e discute a respeito. 

Esse grupo é formado por pessoas da Qualidade, de Certificações, 

Engenharia de produto, do PD&I, de Vendas, um integrante de cada 

segmento de negócio e então eles repassam cada ideia elencada.  

O próximo passo é contatar a pessoa que gerou a ideia, para 

questionar. Isso ocorre porque nem sempre a ideia está tão clara, ou faltam 

dados. A pessoa que gerou a ideia é questionada e ajuda a completar 

alguns campos que não ficaram claros na descrição da inovação. Um 

exemplo levantado pelo Entrevistado 8 é de “uma pessoa da área técnica, 

pode não entender nada de necessidades de mercado, e isso já é 

questionado nos campos para cadastro da ideia”. Então esse grupo avalia 

ponto a ponto sobre a ideia do indivíduo que a gerou, e ela passa a ganhar 

formato. Uma vez que ela esteja formatada, o autor da ideia e mais um 

representante desse grupo, agendam uma reunião com a comissão de 

marketing (comissão de portfólio de produto), para apresentar a ideia. A 

função desse grupo, segundo o Entrevistado 7, é “não deixar passar ideias 

discrepantes para o comitê de marketing analisar”.  

A comissão de portfólio de produto decide se uma ideia de 

inovação vai passar para a próxima atividade ou não. Assim, a ideia que 

chega na comissão já tem algum potencial avaliado, ou seja, não chega 

um grande número de ideias de modo contínuo. A comissão avalia alguns 

critérios nessa atividade intuindo a seleção ou não. Os critérios envolvem 
a análise da tecnologia a ser inovada e se a organização possui as 

condições necessárias para desenvolvê-la. Caso seja possível desenvolvê-

la sem pesquisas mais aprofundas, ela é selecionada. Se não for uma 

tecnologia conhecida suficiente para produzir, ela segue para o 

departamento de PD&I, e entra como uma atividade de pesquisa. Quando 
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ela for desenvolvida, volta para a comissão de portfólio para ver se é 

viável ser lançada ou não (ENTREVISTADO 7). Outros critérios de 

pontuação também estão presentes, como: a originalidade da ideia; o grau 

de inovação; análise de atratividade; maturidade tecnológica; 

disponibilidade de fornecedores para atender a ideia proposta; existência 

de componentes no mercado para apoiar a inovação; aceitação do cliente; 

aderência do mercado e análise do mercado alvo; tendências de mercado; 

longevidade de aplicação do novo produto; tempo de permanência desta 

inovação no produto; escopo da inovação; se os detalhes técnicos da 

inovação estão alinhados com os requisitos técnicos do mercado 

(ENTREVISTADO 10) e o nível de investimento. De acordo com essas 

análises, tem-se um ranking das ideias. Se for aprovada, a pontuação vai 

dar elegibilidade a um projeto, dentro do portfólio de desenvolvimento 

(ENTREVISTADO 8).  

O Entrevistado 9 pontua que “as ideias que seguem para as 

próximas atividades precisam estar em alinhamento com o planejamento 

estratégico e planejamento tecnológico da organização”. Somente assim 

elas são selecionadas, estando em consonância com a visão da empresa. 

 

Priorização de Ideias: Essa atividade envolve sequenciar o 

desenvolvimento das ideias selecionadas. Isso tem a ver com os interesses 

de curto, médio e longo prazo. Pode também ser para bloquear a entrada 

de algum concorrente no mercado, ou por haver demanda e mercado, o 

que é mais comum, segundo afirma o entrevistado 7. Então a partir da 

priorização da ideia, passa-se a trabalhar no projeto conceitual 

(ENTREVISTADO 7). 

 

Projeto Conceitual: Na atividade de projeto conceitual, o 

conjunto de informações acerca da inovação segue da comissão de 

portfólio, que a aprovou, e vai para a seção que analisa a propriedade 

intelectual e patentes de produtos.  

O Entrevistado 6 explica que compõe um comitê da empresa, e 

acrescenta que  
são realizadas reuniões mensais para discutir sobre 

as inovações que estão em processo de 

desenvolvimento. Os membros desse comitê que 

avaliam as patentes provêm de cada unidade, e nele 

são implantadas as práticas, normalizações e 

avanços com relação as patentes, buscando as 

melhores práticas. Esse comitê fornece dados 

numéricos, estatísticos, respostas técnicas, e ainda 
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são sanadas todas as dúvidas relacionadas à 

inovação, para as diretorias das unidades da 

organização. As ideias que foram priorizadas 

seguem, no momento da tomada de decisão, para 

um analista que faz a execução da análise de 

patentes. Nela, a coleta inicial de informações é 

feita por meio de pesquisas bibliográficas – busca 

em materiais sobre patentes. Então, são definidas 

as patentes já existentes como principal meio de 

avaliação tecnológica para a inovação 

incremental”.  

 

Segundo o Entrevistado 6, não são utilizadas outras formas de 

documentos, por exemplo, artigos científicos, pois, explica, que não se 

encontra em artigos científicos aquilo que encontra nos registros de 

patentes (ENTREVISTADO 6). Nessa pesquisa bibliográfica é efetuada 

uma espécie de benchmarking de produto. Em inúmeros casos são 

adquiridos os produtos fruto dessas patentes para fazer uma avaliação. 

Para fazer essa análise, cada projetista é treinado, por área, primeiro 

conhecendo a propriedade intelectual, e depois a questão legal. Passam a 

saber onde as patentes estão inseridas e aprendem a ler um documento de 

patente, de forma individualizada, especifica o Entrevistado 6. A partir 

disso, se define o know how, ou seja, uma versão anterior do produto que 

já exista. Parte-se de uma versão anterior, e com base nessa análise das 

patentes, nos benchmarkings e nas avaliações, segue para a definição da 

melhor solução (entrevistado 6). 

Em seguida, as informações voltam a ser apresentadas para o 

comitê de patentes. Nesse momento, explica o Entrevistado 6, o “foco é 

compartilhar o conhecimento acerca daquela patente e sobre a inovação 

como um todo”. A seguir, é realizada uma nova reunião para discutir 

sobre inúmeras questões que podem surgir quanto ao novo produto. Essa 

reunião serve para verificar se a inovação surgiu do que esses 

colaboradores chamam de “nuvem de patentes”. Nela, uma inovação pode 

estar envolta num conjunto bastante abrangente de patentes, que podem 

demandar inúmeros detalhamentos. 

O Entrevistado 6 comenta que nessa atividade do projeto 

conceitual o grupo é bastante enxuto, bem treinado e que tem amplitude 

de acesso à dados, informações e conhecimento. Se alguma inovação vier 

a repercutir em alguma patente de risco, podem ser contratados serviços 

externos para auxiliar. Dentre esses serviços, a organização possui 

relações internacionais nos EUA e na Alemanha. Essas são as principais 

fontes de informação e conhecimento que auxiliam na tomada de decisão 
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sobre determinada patente. Existem casos nos quais são necessárias 

quatro ou cinco opiniões externas. O Entrevistado 6 acrescenta que esses 

serviços podem vir a ser contratados inclusive em etapas posteriores do 

projeto.  

O próximo passo é a tomada de decisão, que é sempre feita pelo 

gestor do departamento na qual a inovação está envolvida. Então juntam-

se o gestor do departamento, o gestor do projeto e toda a equipe técnica. 

Faz-se a apresentação das questões do conceito do produto versus 

patentes, discutem-se os pontos positivos e negativos (ENTREVISTADO 

6). 

Caso venha a se confirmar uma inovação, o responsável por 

patentes do departamento conduz os analistas na busca pela 

“patenteabilidade”, o que visa avaliar todos os documentos analisados na 

busca preliminar por patentes. Após essa avaliação, o responsável emite 

um parecer, tanto de liberdade de comercialização, quanto da própria 

“patenteabilidade” (ENTREVISTADO 6). 

O Entrevistado 7 acrescenta que, embora sejam realizadas 

inúmeras buscas por informações e dados, no projeto conceitual, a 

preocupação com mínimos detalhes ainda é emergente. A questão é saber 

se aquela ideia funciona ou é aplicável, se tem resultado importante e se 

é relevante para a organização e para o cliente. Vencida essa etapa, a gente 

vai para o projeto preliminar (ENTREVISTADO 7). A partir daí, inicia-

se a segunda etapa do processo de inovação da organização B, que trata 

do projeto preliminar, parte do desenvolvimento do produto, conforme é 

possível visualizar na figura 21. 

A seção seguinte apresenta a discussão dos fatores que 

caracterizam o FEI incremental e radical, bem como dos modelos do FEI 

das organizações A e B. 

 

 

4.2.  FATORES QUE CARACTERIZAM O FEI INCREMENTAL E 

RADICAL NAS ORGANIZAÇÕES A E B. 

 

A literatura aponta a existência de fatores que caracterizam o front 

end das inovações incrementais e radicais. A coleta de dados realizada 

junto à dez entrevistados nas organizações A e B possibilitaram a 
verificação desses fatores. Algumas características sobre esses fatores 

foram evidenciadas empiricamente, enquanto outras foram justificadas e 

apresentaram o entendimento dos informantes quanto à empresa onde 

atuam. A evidencia será apresentada em cada característica, sendo as 
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letras indicadas – A, B ou A/B – referentes as organizações nas quais o 

cenário indicado foi constatado. São três as situações apresentadas: 

• Evidência Empírica (identificação da organização) – 

quando foi evidenciada característica teórica no caso 

empírico; 

• Emergiu no estudo de caso (identificação da organização) 

– quando a característica surgiu no caso empírico; ou 

• Não evidenciado – quando a característica encontrada na 

bibliografia não foi evidenciada no estudo empírico. 

Nos tópicos a seguir são apresentadas as categorias, fatores e 

características do FEI incremental e radical. 

 

4.2.1. Categoria Pessoas 

 

Essa seção versará sobre os seguintes fatores: atitudes dos 

colaboradores; conhecimento; liderança; e capacidade criativa. Os dados 

empíricos serão apresentados, bem como a articulação destes com a 

literatura sobre o tema. 

 

• Atitudes dos colaboradores 

 
As atitudes dos colaboradores das organizações A e B na etapa do 

FEI apresentaram, conforme a literatura, comportamentos semelhantes 

em cada um dos modelos analisados. 

Quanto ao FEI incremental, tanto na organização A como na 

organização B, os colaboradores não têm uma preocupação demasiada em 

buscar a inovação, pois recebem uma parcela considerável de demandas 

por meio do setor de vendas (ENTREVISTADOS 4, 8), que possuem 

maior contato com os clientes. Outros motivos podem englobar o fato de 

ambas etapas estarem vinculadas ao departamento de P&D, possuírem 

um comportamento mais cartesiano e receberem demandas por melhorias 

e inovações de clientes já pertencentes a carteira atual 

(ENTREVISTADOS 4, 8). Necessidades pontuais, em determinado 

cenário onde as máquinas podem ser utilizadas, por exemplo, também 

podem sugerir alguma inovação desse grau. É preciso considerar que no 

campo das máquinas elétricas comercializadas pelas duas organizações, 
parecem não existir muitas possibilidades em inovar radicalmente, então 

as inovações incrementais acabam se destacando, concordam os 

entrevistados 2 e 7. Esse cenário está em acordo com o relatado por Reid 

e Brentani (2004) quando esses afirmam que os problemas, oportunidades 
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e ideias para uma inovação incremental chegam à organização, no modelo 

de produção puxada, e só então os colaboradores, de forma passiva, 

começam a entender e buscar mais informações complementares para dar 

seguimento à etapa do FEI incremental. Essa forma de 

apontamento/geração de ideias é uma das evidenciadas no FEI 

incremental das organizações A e B, que nos dois casos se mostraram 

determinantes para o desenvolvimento de conceitos e tecnologias desse 

grau de inovação. Embora com menor eficácia, ideias de inovações 

incrementais geradas e provindas de outras fontes também são 

desenvolvidas no âmbito das duas organizações. 

Quanto à postura dos colaboradores quando no FEI radical, esse 

envolvimento é um pouco diferente. O entrevistado 3 afirma que  

 
quando um problema é mapeado, pode ser que 

algum colaborador, ou mesmo um grupo pequeno, 

precise desenvolver melhor o problema, e isso não 

é feito formalmente. É preciso um maior 

envolvimento desses indivíduos para que o 

problema seja definido e explicitado. 
 

Nesse garimpar de informações, busca-se encontrar sentido no 

problema mapeado e em possíveis ideias que venham a virar 

conceito/solução. Só a partir desse conjunto de informações é que o 

problema ganha atenção e passa a integrar o conjunto de potenciais 

inovações radicais que passa a percorrer o FEI radical na área de NB 

(ENTREVISTADO 3, 5).  Essa forma de agir no FEI refere-se ao 

apontado na literatura, que denota uma postura mais ativa dos 

funcionários por se tratar de uma inovação que envolva maior incerteza 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) o que faz com que problemas e 

oportunidades sejam identificados e estruturados, e que os indivíduos 

continuem na busca por informações complementares (REID; 

BRENTANI, 2004). 

Quem costuma tomar a frente do mapeamento de problemas e 

geração de ideias é a figura do entusiasta, ou champion, que no FEI radical 

busca entender como uma demanda pode virar um bem ou serviço e 

estrutura o entendimento do que precisa ser feito, das informações 

necessárias para, só então, buscar apresentar para os demais na 

organização (ENTREVISTADO 3, 4). A presença desse indivíduo é 

confirmada na área de NB da organização A. Inclusive, uma nova 

abordagem que está em fase de implementação na organização visa 

formalizar a presença de um indivíduo com esse perfil em cada uma das 
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demais áreas da organização para fazer a ponte entre a área NB e a sua 

área de atuação para auxiliar no mapeamento de problemas e no 

desenvolvimento de ideias (ENTREVISTADO 5). 

Outra característica acerca das atitudes dos colaboradores versa 

sobre o foco desse colaborador em entender com os erros já cometidos. 

No FEI incremental, segundo os entrevistados 3, 8 e 9, existe menos 

propensão ao erro por se tratar de uma inovação que não explora campos 

totalmente novos ou tecnologias disruptivas. Quando se envolve alguma 

inovação disruptiva/radical, os colaboradores precisam, além de buscar 

um conjunto abrangente de informações e tecnologias, compreender o que 

já foi explorado no passado que pode encurtar esse processo e o que não 

se deve fazer para não perder tempo e investimentos (ENTREVISTADO 

4). Esse cenário corrobora o apontamento localizado na literatura que 

salienta uma menor ênfase à análise da inovação em si, e uma atenção 

acentuada na sondagem do passado para aprender com experiências 

anteriores (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). 

O quadro 08 apresenta uma síntese do fator “atitudes dos 

colaboradores”, e pontua as características de cada grau de inovação e as 

evidências com base no estudo realizado nas organizações A e/ou B. 
 

Quadro 6 - Fator atitudes dos colaboradores 
CATEGORIA FATOR CARACTERÍSTICAS 

FEI 

INCREMENTAL 

FEI 

RADICAL 

Pessoas Atitudes dos 

colaboradores 

Colaboradores 

aguardam a demanda 

da organização 
(REID; BRENTANI, 

2004) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A/B 

Colaboradores 

percebem a inovação 

(REID; BRENTANI, 
2004) 

 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

- Colaboradores 
buscam informações 

(FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 
2012) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

- Existência de um 

entusiasta ou 

champion 
(FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 

2012) 
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EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Menor propensão ao 

erro por não explorar 

campos totalmente 
novos. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE 

CASO – A/B 

Busca entender os 

erros do passado 

(FLORÉN; 
FRISHAMMAR, 

2012) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O próximo tópico a ser apresentado, com suas evidências 

empíricas e discussão, é o fator Conhecimento. 

 

• Conhecimento 

 

O conhecimento é um fator determinante para que a organização 

consiga transformar uma ideia ou um problema em um conceito de 

produto inovador, seja no grau incremental ou radical. Ao analisar a 

literatura e os casos empíricos, é possível fazer pontuações acerca de 

como ele reflete em cada caso. 

No que tange o conhecimento de mercado, quando se trata do FEI 

incremental, é preciso que os indivíduos conheçam bem o mercado do 

produto principal comercializado e dos componentes que o compõem 

(ENTREVISTADOS 3, 4, 6). Ou seja, não se trata de uma visão 

abrangente da gama de produtos disponível no mercado como um todo, 

mas do que diz respeito ao conjunto de insumos e componentes que fazem 

parte do produto principal comercializado, suas patentes, concorrentes e 

stakeholders (ENTREVISTADOS 6, 7). No caso do FEI radical, essa 

visão e entendimento do mercado é mais abrangente. A organização não 

sabe exatamente de onde pode vir uma solução – junto à equipe de 

processos ou de negócios incubados da área NB na organização A, por 

exemplo – então é necessário que os envolvidos nos processos de 

inovação estejam atentos às possibilidades que rondam diversos nichos 

que a organização define como foco (ENTREVISTADOS  1, 2, 5). Com 

esse campo mais amplo, é provável que os indivíduos e equipes com 

maior contato na busca de novas ideias e soluções se deparem com uma 

gama mais abrangente de possibilidades de inovação disruptiva/radical, o 

que corrobora o postulado na literatura (LEDWITH et al., 2012). 

Esse conhecimento de mercado desencadeia a necessidade do que 

os autores Florén e Frishammar (2012) chamam de conhecimento 
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interpretativo. No caso do FEI incremental, por se tratar de uma fatia 

menor do mercado – aquela que diz respeito ao grupo de produtos e 

componentes principais da organização – não exige interpretação de uma 

demasiada gama de outros mercados (ENTREVISTADO 8), cenários ou 

da própria cadeia de clientes envolvidos que são necessários verificar no 

FEI radical (ENTREVISTADOS 3, 5). 

Esse conhecimento interpretativo está envolvido com um outro 

fator analisado na pesquisa: a multidisciplinaridade. Ela se mostra um 

interferente no desenvolvimento de inovações radicais. Dois grupos de 

indivíduos envolvidos no FEI podem ser citados nesse fator: os 

funcionários que se envolvem com os elementos problemas, ideias e 

conceito/solução, ou seja, as atividades operacionais; e os comitês ou 

comissões, que decidem o que segue ou não no processo do FEI e 

posterior desenvolvimento de produto. 

Quanto aos funcionários envolvidos na parte mais operacional do 

processo do FEI incremental, a formação acadêmica desses envolve 

basicamente as Engenharias - Mecânica, Elétrica, de Materiais, 

Automação, entre outras (ENTREVISTADOS 3, 4, 6, 7, 8). Nos dois 

casos analisados (organização A e B), são pessoas com mais tempo de 

organização, experientes e com alto nível de conhecimento técnico 

(ENTREVISTADOS 3, 7, 9). Essas pessoas tem um comportamento mais 

conservador e são resistentes quanto às incertezas nas decisões. Essa 

resistência pode estar relacionada ao “orgulho e ao fato de possuírem uma 

história e imagem na organização”, afirma o entrevistado 3. No caso do 

FEI radical, no primeiro grupo citado, ainda predominam os Engenheiros. 

No entanto, existe um mix de outras formações e tempo de trabalho na 

organização. A organização A possui Administradores - que podem 

colaborar no entendimento e seleção dos mercados-alvo, gestão do 

processo do FEI, gestão do conhecimento, entre outros - e Designers – 

que fazem a tradução do que os possíveis clientes, já clientes, 

consumidores finais esperam como solução e levam para a equipe técnica 

ajudar a transformar em algo tangível e que solucione o problema 

(ENTREVISTADOS 1, 2, 5).  

Vale salientar a diferença de tempo de organização dos 

funcionários quando se trata de um processo de inovação incremental e 

radical. Tanto na organização A quanto na B, quando se tratam de 
inovações incrementais, constatou-se que os funcionários são, em sua 

maioria, pessoas com pelo menos 3 anos na empresa. A organização B 

apresenta tempos ainda mais significantes. Isso é verificável no tempo de 

organização dos entrevistados nessa pesquisa. O FEI radical da 

organização A parece romper esse paradigma e conta com a participação 
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de pessoas jovens, com menos tempo de empresa, com menos experiência 

no mercado principal e com outras formações – se comparado à 

organização B - por buscar um olhar “diferente” sobre determinado 

cenário. As parcerias com as startups no FEI radical denotam isso, e 

trazem profissionais diversos para colaborar na inovação na área de NB. 

Quanto aos integrantes dos comitês ou comissões, predominam 

novamente os Engenheiros – presentes, por exemplo, nos departamentos 

de P&D, Marketing, Comercial, NB, entre outros - que por estarem 

geralmente em cargos táticos e estratégicos, possuem uma visão melhor 

do mercado principal - FEI incremental (ENTREVISTADOS 1, 4, 7, 9, 

10) e dos possíveis mercados a serem explorados - FEI radical 

(ENTREVISTADOS 1, 3, 5). 

Esses contextos apresentados vão ao encontro do pressuposto de 

Florén e Frishammar (2012), mostrando que a realidade da organização 

A destaca a importância do trabalho em equipes multidisciplinares para o 

surgimento de inovações de grau radical, enquanto um grupo formado por 

pessoas com visões de mundo semelhantes tendem a manter uma postura 

mais “dentro da caixa”, que implique menor risco e, portanto, acaba por 

resultar em uma inovação de grau incremental. 

Quanto as redes de relacionamento internas, a literatura aponta que 

no FEI radical o intercâmbio de práticas e experiências fomenta o 

compartilhamento do conhecimento e de novas perspectivas (LEDWITH 

et al., 2012). Na organização A o entrevistado 4 enfatiza que isso ocorre 

tanto no FEI incremental como no radical. O que muda, segundo os 

entrevistados 1 e 5, é que no FEI radical, os funcionários envolvidos têm 

vivências em outros campos e mercados e podem contribuir mais em 

função de uma visão mais ampla das aplicações dos produtos principais 

da organização e das soluções radicais desenvolvidas. 

Essas redes internas podem facilitar a desenvoltura dos 

colaboradores no ambiente desafiador que o FEI radical apresenta 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). O Entrevistado 5 pretexta sobre o 

cenário das inovações incrementais e radicais na organização A. Ele 

afirma que a  
inovação incremental de produtos parece estar 

chegando num limite, considerando a 

competitividade do mercado chinês. É difícil 

melhorar um custo ou eficiência, parece que tudo 

que poderia ser feito já foi feito. 

 Ele acrescenta que a empresa está apostando muito em olhar além 

da inovação no produto. A organização A foca no produto, mas é 

percebido que além do produto principal comercializado, existem os 
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componentes que podem ser inovados, os serviços que podem ser 

realizados por trás desse produto, e até na prestação de consultorias 

também, que pode auxiliar na receita da organização. Enumerando essa 

série de questões que envolvem as inovações incrementais, quando está 

se falando em FEI incremental, a organização percebe que é necessário se 

atualizar em termos de conhecimento técnico tanto quanto no FEI radical 

(ENTREVISTADOS 4, 5).  
O que denota uma maior dificuldade quando se 

envolve inovações radicais é o surgimento de 

problemas e ideias muito diferentes do que já é 

desenvolvido na organização, então os 

conhecimentos técnicos podem ser distantes do que 

já existe na organização. Essa lacuna é contornada 

com menos dificuldade quando se envolvem as 

startups no FEI radical, que já trazem uma carga de 

conhecimento (ENTREVISTADO 1).  

Isso explicita a importância das equipes multidisciplinares, visto 

que quando os colaboradores possuem visões de mundo e experiências 

anteriores diferentes, seus conhecimentos técnicos tendem a ser distintos, 

causando uma amálgama de conhecimento a favor da organização. 

A literatura aponta também que o compartilhamento das ideias e 

das informações do ambiente externo é conduzido por um indivíduo 

intitulado gatekeeper e estimula a construção de valor e o 

compartilhamento de informações e conhecimento internos (REID; 

BRENTANI, 2004). Tanto na organização A quanto na B, existem 

indivíduos que trazem ideias e informações para serem desenvolvidas em 

termos de inovação. Esses indivíduos podem ser pessoas que fazem a 

ponte com as universidades, os clientes, e que fazem network com 

parceiros (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). No caso do FEI 

incremental, esses indivíduos estão situados principalmente no 

departamento de P&D das organizações (ENTREVISTADOS 1, 2, 9, 10), 

em contato com os clientes (ENTREVISTADOS 3, 8) e desenvolvendo 

algum conceito junto às universidades (ENTREVISTADOS 4, 7). São 

aqueles que participam de feiras e workshops e trazem informações 

acerca de inovações emergentes no mercado do produto principal da 

organização (ENTREVISTADO 6). No caso do FEI radical da 

organização A, além dos citados anteriormente, ainda se acrescentam 

aqueles que estão em contato com as startups (vertente de negócios 

incubados) e com toda a cadeia (vertente de processos) do possível cliente 

– o cliente em si, cliente do cliente, consumidor final, e parceiros do 
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cliente - que tem um problema mapeado, uma ideia sendo desenvolvida 

ou uma solução em construção (ENTREVISTADOS 1, 5). 

Outro fator que traz características diferentes na literatura refere-

se às decisões quanto ao conhecimento crítico acerca de uma inovação. 

Enquanto no FEI incremental, experiências anteriores facilitam a análise 

de viabilidade, por exemplo (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012), no FEI 

radical isso não ocorre porque pode se tratar de uma inovação totalmente 

diferente do que foi visto até então, não se tem experiência crítica anterior 

ou conhecimento suficiente (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). Essas 

condições fazem com que as organizações adotem a prática de compor os 

comitês e comissões com integrantes com mais tempo de empresa e 

experiência, visando conduzir análises de viabilidade financeira, técnicas 

e outras, mais assertivas (ENTREVISTADOS 4, 7, 10). Mesmo assim, 

afirma o entrevistado 1, no FEI radical, o desafio é maior, pois em alguns 

momentos, pode-se tratar de uma ideia totalmente diferente de tudo que 

já foi visto na organização. 

A literatura ainda aponta que as competências e habilidades dos 

indivíduos que participam do FEI incremental são suficientes, enquanto 

que no FEI radical, é necessário que o integrante se desenvolva para 

conseguir perceber o conceito do novo produto (VERWORN; 

HERSTATT; NAGAHIRA, 2007). Na organização A os relatos indicam 

que tanto nos casos do FEI incremental quanto no radical é necessário 

esse desenvolvimento. No caso do FEI incremental, por ocorrer junto ao 

P&D que busca o desenvolvimento de novas tecnologias para o produto 

principal, e no FEI radical, por envolver-se com tecnologias emergentes 

do mercado, combinações das mesmas e mercados diferentes 

(ENTREVISTADOS 1, 4). Para compreender esse todo, no FEI radical a 

aprendizagem precisa compreender os grupos envolvidos em cada 

inovação, e não isolando os indivíduos em treinamentos individuais e 

pontuais. O Entrevistado 4 acrescenta que são feitos investimentos em 

aprendizagem dos colaboradores, o que corrobora com Florén e 

Frishammar (2012), tanto de P&D como de NB. Na organização B 

enfatiza-se a existência de um departamento de Treinamento e 

Desenvolvimento, e que existe incentivo para que os funcionários 

busquem se atualizar (ENTREVISTADOS 7, 9). Esse fator parece 

evidenciar-se quando analisa-se a formação acadêmica dos entrevistados 
nessa pesquisa (em sua maioria, engenheiros). 

No quadro 9 apresenta-se uma síntese do fator conhecimento, 

apresentando a evidência das características em cada um dos casos 

estudados. Várias inserções foram feitas no FEI incremental, comparado 

ao localizado na literatura. 
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Quadro 7 - Fator Conhecimento 

CATEGORIA FATOR 

CARACTERÍSTICAS 

FEI 

INCREMENTAL 

FEI RADICAL 

Pessoas Conhecimento  Grupos e 

indivíduos 

conhecem bem o 
mercado dos 

produtos principais 

comercializados. 
 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE 

CASO – A/B 

Grupos e indivíduos 

conhecem melhor o 

mercado (LEDWITH et 
al., 2012) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Menor necessidade 

de conhecimento 
interpretativo. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE 

CASO – B 

É necessária maior 

interpretação (FLORÉN; 
FRISHAMMAR, 2012) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Grupos com 
formações 

semelhantes. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE 

CASO – A/B 

Multidisciplinaridade 
(FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Importância das 
redes internas 

(LEDWITH et al., 

2012) 
 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Importância das redes 
internas (LEDWITH et al., 

2012) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Ambiente 

desafiador que exige 

novos 
conhecimentos 

técnicos. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE 

CASO – A 

Ambiente desafiador em 

termos de conhecimento 

técnico (FLORÉN; 
FRISHAMMAR, 2012; 

ABU et al., 2012) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Conhecimento 

provindo de fontes 

externas mais 
restritas. 

 

Colaboradores incorporam 

conhecimento trazendo 

informações externas 
(REID; BRENTANI, 

2004) 
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EMERGIU NO 

ESTUDO DE 

CASO – A/B 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Network mais 

limitado em termos 

de fontes. 
 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE 

CASO – A/B 
 

Uso de network constante 

(FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 
 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Experiências 

anteriores facilitam 

a análise de 

viabilidade 

(FLORÉN; 
FRISHAMMAR, 

2012) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A/B 

Falta de conhecimento 

crítico (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Competências e 
habilidades dos 

indivíduos são 

suficientes 
(VERWORN; 

HERSTATT; 

NAGAHIRA, 2007) 
 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A/B 

Precisa de novas 
competências e 

habilidades dos indivíduos 

(VERWORN; 
HERSTATT; 

NAGAHIRA, 2007)  

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

 Investimento em 

aprendizagem. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE 

CASO – A/B 

Investimento em 

aprendizagem coletiva 

(FLORÉN; 
FRISHAMMAR, 2012) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O tópico a seguir versará sobre o fator liderança, ainda na categoria 

pessoas. 

 

 

• Liderança 

 
O fator liderança traz características acerca da autonomia dos 

funcionários na etapa do FEI e sobre o controle que os chefes e gerentes 

desprendem com seus subordinados no desenvolvimento das inovações 

em produto (MILLER; OLLEROS, 2008).  
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O cenário apresentado no FEI incremental das organizações A e B 

são focadas no processo formalizado, envolvendo os projetos que estão 

em desenvolvimento, o que vai ao encontro do evidenciado por Robbins 

e O'Gorman (2015), que afirmam que o líder, no FEI desse grau, utiliza 

uma abordagem centrada na gestão de projetos, por se tratar da forma 

mais adequada para gerar ideias de inovações incrementais.  

Algo salientado na organização A é que ainda é muito forte a 

diretriz top down, principalmente quando se trata de P&D e setores que 

interferem na evolução de uma inovação incremental. “Isso pode 

atrapalhar um pouco os processos em andamento”, afirma o entrevistado 

5, “pois pode se perder muito conhecimento nesses projetos, por mais que 

existam registros em várias fontes”. Na organização B, a partir da geração 

da ideia, tudo fica registrado, e os líderes são focados em projetos 

(ENTREVISTADOS 6, 7). 

No caso do FEI radical da organização A, também existem projetos 

formalizados após a definição do problema. No entanto, por se tratar de 

uma inovação que pode nascer de duas vertentes, o foco está nas pessoas, 

nos stakeholders, nos lead users (usuários piloto) e nos demais 

envolvidos do processo. Os líderes estão focados nos Jobs to be done – 

trabalhos a serem feitos e entregues – e nos prazos a serem cumpridos. 

Essa abordagem delega mais responsabilidade aos subordinados e os 

torna “donos do negócio” (ENTREVISTADO 1, 5). Esse tratamento se 

repercute o que a literatura aponta ao informar que o líder destaca o papel 

do indivíduo e minimiza a formalização do processo (ROBBINS; 

O'GORMAN, 2015). O entrevistado 1 adiciona que  

 
essa confiança nos subordinados foi adquirida 

recentemente. Não foi fácil começar a trabalhar 

com esse universo disruptivo/radical e de startups, 

e existem membros da alta gestão que ainda não 

entendem.  
 

Contudo, o entrevistado 5 acrescenta que a área de NB da 

organização A tem “bandeira branca em termos de incentivo para o 

desenvolvimento de inovações radicais, seja utilizando startups, seja pela 

vertente de processos”. Essa conduta vai ao encontro do informado acerca 

dos champions, que devem estar presentes nas diversas áreas da 

organização A. 

Uma segunda característica acerca dos líderes das organizações 

localizada na literatura diz respeito à prioridade que eles dão às redes 

externas (network) para que problemas sejam mapeados no FEI radical 
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(KÄRKKÄINEN; OJANPERÄ, 2006; BAHEMIA; SQUIRE, 2010; 

ROBBINS; O'GORMAN, 2015). A análise do FEI incremental e radical 

nas duas organizações não demonstrou existir diferença nesse sentido, 

uma vez que, tanto a organização A quanto a B utilizam fontes externas 

para geração de ideias (incremental) e mapeamento de problemas 

(radical). Os entrevistados não apresentaram diferenciações nesse tópico. 

O entrevistado 5 retratou que os colaboradores buscam ideias e problemas 

a serem resolvidos assistindo tanto o cenário interno à organização, 

quanto o externo, e que os líderes estão mais focados nas metas a serem 

cumpridas, e não direcionam os subordinados para fontes de 

ideias/problemas específicas. 

O quadro 10 apresenta um condensado do fator liderança, 

apontando a evidência, ou não, das características em cada um dos casos 

analisados.  

 
Quadro 8 - Fator liderança 

CATEGORIA FATOR 
CARACTERÍSTICAS 

FEI INCREMENTAL FEI RADICAL 

Pessoas Liderança - Liderança prioriza as 
redes externas 

(KÄRKKÄINEN; 

OJANPERÄ, 2006; 
BAHEMIA; SQUIRE, 

2010; ROBBINS; 

O'GORMAN, 2015). 
 

NÃO EVIDENCIADO 

Liderança centrada na 

gestão de projetos 
(ROBBINS; 

O'GORMAN, 2015). 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A/B 

Liderança focada no 

indivíduo e na baixa 
formalização 

(ROBBINS; 

O'GORMAN, 2015). 
 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O fator à seguir alude à capacidade criativa, último item analisado 

da categoria pessoas. 
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• Capacidade Criativa 

 

A capacidade criativa dos indivíduos e equipes das duas 

organizações são articulados nesse tópico, baseado no que foi exposto nas 

entrevistas. 

A literatura contemporânea revela o conceito de “criatividade 

aberta” (STEINER; 2009; ROBBINS; O'GORMAN, 2015). Para os 

autores, esse conceito remete a ideia de que o processo criativo 

envolvendo stakeholders externos tende a trazer ideias e soluções mais 

disruptivas. 

No FEI incremental da organização A, por se tratar de um processo 

mais rígido e cartesiano desenvolvido junto às equipes técnicas de P&D, 

tem-se o cuidado em fazer os produtos funcionarem. Não existe o foco 

em fazer grandes mudanças. Mesmo quando a demanda vem do cliente, 

a interferência desse stakeholder não é significativa a ponto de dizer que 

o resultado é fruto de uma cocriação (ENTREVISTADOS 2, 3). 

Evidentemente, no FEI radical junto à área de NB, essa criatividade aberta 

é latente, visto que, existem contatos frequentes com entes externos. Na 

vertente de negócios incubados as startups estão fortemente envolvidas 

no processo de desenvolvimento das ideias e na definição do conceito de 

produto e solução. Na vertente de processos, quando os indivíduos da 

organização vão à campo para analisar toda a cadeia de envolvidos com 

o problema definido, esses externos se envolvem gerando ideias que 

podem ser transformadas em solução (ENTREVISTADOS 1, 2, 5). A 

multidisciplinaridade presente nessa área da organização é um fator que 

impacta na criatividade dos indivíduos, uma vez que um conjunto de 

visões distintas lançadas em grupos heterogêneos, faz com que os 

mesmos reflitam e cheguem às ideias mais criativas (ENTREVISTADOS 

1, 5). Esse panorama vai ao encontro do assinalado na literatura que 

afirma que o FEI radical necessita de mais criatividade dos envolvidos no 

processo (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; AAGAARD, 2015). 

Na organização B, salientando um cenário semelhante ao 

apresentado no P&D da organização A, a interferência dos externos está 

mais na geração de uma ideia que será levada por um gatekeeper para ser 

desenvolvida pelas equipes de Engenharia. O quadro 11 aponta as 

verificações sobre o fator capacidade criativa. 
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Quadro 9 - Fator capacidade criativa 

CATEGORIA FATOR 

CARACTERÍSTICAS 

FEI INCREMENTAL FEI RADICAL 

Pessoas Capacidade 
criativa 

 Menos 
aceitação de interferência 

externa na criação da 

inovação. 
 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

A/B 

Possui 
“criatividade aberta” 

(STEINER; 2009; 

ROBBINS; 
O'GORMAN, 2015) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Menor incidência de 

criatividade e mais foco 
em aspectos técnicos 

viáveis. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

A/B 

Mais "criatividade" dos 

indivíduos (FLORÉN; 
FRISHAMMAR, 2012; 

AAGAARD, 2015) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

A próxima categoria diz respeito ao fator cultura organizacional 

como objeto central de análise. 

 

4.2.2. Categoria cultura 
 

Essa seção versará sobre o fator cultura organizacional. Serão 

apresentadas as evidências empíricas, bem como um debate sobre elas 

junto a literatura sobre o tema. 

 

• Cultura Organizacional 

 

Esse fator busca esclarecer como os princípios, crenças, valores, 

entre outros, influenciam nas decisões quanto ao desenvolvimento de 

ideias em conceitos no FEI nas organizações. A literatura aponta que 

cultura organizacional impacta nas decisões no FEI (AAGAARD, 2015). 

Os dois casos estudados trazem esclarecimentos acerca dessa 

prenunciação. 

Quanto à organização A, o entrevistado 4 afirma que, 

“historicamente, se tem muito incentivo para o desenvolvimento 

principalmente na parte de incremental”. Ele acrescenta que “de alguns 

anos para cá, algo em torno de 5 anos, se deu mais foco na parte de 

inovação radical”. O entrevistado 3 adiciona que “a organização adotou 

uma visão mais aberta quanto às possibilidades de inovação nos últimos 
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anos”. Ele acrescenta que os gestores estão mais “receptíveis às coisas 

mais out of the box”, e no FEI radical, na área de NB, eles aceitam melhor 

quando alguém, em um brainstorming, fala alguma “bobagem”, pois já é 

esperado que os indivíduos não saibam tudo (ENTREVISTADO 3). Já 

em um ambiente como o P&D, onde ocorre o FEI incremental, que já tem 

40 anos na organização, onde trabalham pessoas com mais idade e tempo 

de empresa, a receptividade de ideias muito diferentes não é igual à área 

de NB (ENTREVISTADOS 1, 3). 

Segundo o entrevistado 4,  

 
essa postura mais aberta ao novo tem gerado uma 

curva de aprendizado e de parcerias crescentes, e 

ocorreu sobretudo após a implantação da área de 

NB – FEI radical. A organização patrocina muito 

mais iniciativas do que fez outra hora. 
  

Ele adiciona que “todo mundo que está nessa área sempre vai 

querer mais, embora eu acredite que está num nível satisfatório 

comparado com outras organizações que eu conheço” 

(ENTREVISTADO 4). 

Com relação a organização B, o entrevistado 8 é enfático ao 

afirmar que “não existe incentivo para inovação radical”, o que se soma 

às afirmações de todos os entrevistados que dizem que a organização 

ainda não vem desenvolvendo inovações radicais. No entanto, eles fazem 

menções sobre a necessidade de mudanças em termos culturais 

(ENTREVISTADOS 6, 7, 9). O entrevistado 6 afirma que inovar “é um 

processo bastante turbulento, o pessoal é cobrado, instigado, e não é 

aquela coisa linda e maravilhosa, pois a inovação não é um processo lindo 

e bacana, e eu acredito que aqui é um processo turbulento sim. Bastante 

estressante, mas a gente consegue ótimos resultados (ENTREVISTADO 

6). 

O entrevistado 7 acrescenta que a organização B  

 
está no caminho para se abrir mais para o universo 

das inovações radicais. Tanto é que nós já temos 

algumas iniciativas ligadas à indústria 4.0, o que 

vai exigir pelo menos uma inovação na nossa 

maneira de pensar, e até nos modelos de negócios. 
  

Atualmente, a organização tem o programa de desenvolvimento 

tecnológico, e por meio deste, os colaboradores são incentivados com 

relação ao desenvolvimento de ideias inovadoras (ENTREVISTADO 
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10). Sobre ideias as “diferentes”, o entrevistado 9 acrescenta que “quando 

um colaborador propõe algo muito absurdo, nas próximas vezes ele pode 

ficar um pouco queimado com o grupo da comissão”.  Ele argumenta que 

“a questão da aceitação do erro e do risco, sempre se tenta reduzir ao 

máximo, pois sempre tem um indicador” (ENTREVISTADO 9). Ele 

complementa afirmando que “em termos de pesquisa, o erro é até 

interessante, porque depois a gente já sabe que não dá para fazer de 

determinada forma” (ENTREVISTADO 9). 

Existem diferenças no contexto das organizações estudadas, no 

que tange esse fator, que são questões a serem levadas em consideração. 

Algumas delas são: a aceitação do erro e de ideias “fora da caixa” por 

parte dos colaboradores; a idade, formação acadêmica e tempo de 

organização das pessoas envolvidas nos processos, que querem, ou não, 

construir em si uma “imagem ideal” de colaborador nos moldes 

convencionais; aceitar que existe investimento da organização em termos 

financeiros e de tempo, que possibilita a criação de uma área para lidar 

com os problemas, ideias e conceitos radicais; abertura da organização à 

explorar a inovação aberta, trazendo propostas de soluções de fora; 

parcerias com startups e desenvolvimento de novos negócios no contexto 

da organização; entre outros. 

Levando em consideração essas questões, é possível compreender 

que uma organização que inova em grau incremental nem sempre está 

pronta e apta, em termos culturais, para inovar e sobretudo aceitar o 

desenvolvimento de produtos radicais. O contrário é possível afirmar, e 

quando se tem uma visão mais ampla das possibilidades, é possível que 

sejam geradas mais ideias para inovar em grau incremental. O quadro 11 

aponta as verificações sobre o fator cultura organizacional. 
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Quadro 10 - Fator cultura organizacional 

CATEGORIA FATOR 

CARACTERÍSTICAS 

FEI INCREMENTAL FEI RADICAL 

Pessoas Cultura 
organizacional 

Cultura organizacional 
com menor aceitação ao 

erro. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

B 

Cultura organizacional 
impacta nas decisões no 

FEI (AAGAARD, 

2015). 
 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Incentivo a inovação 

incremental. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

A/B 

Incentivo a inovação 

radical. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

A 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O tópico seguinte versa sobre a categoria processo e seus fatores. 

 

4.2.3. Categoria Processos 

 

A categoria processos retrata a realidade das organizações A e B 

quanto aos fatores que tratam a sobre a formalização do processo, como 

também sobre o fluxo de informações no mesmo, no FEI incremental e 

radical. 

 

• Formalização do Processo 

 

O fator formalização do processo apresenta similaridades entre os 

cenários apresentados nas organizações A e B quanto ao que se refere ao 

FEI incremental. Assim como a literatura aponta, o Entrevistado 1 afirma 

que na organização A “esse processo é complemente estruturado”, porque 

é muito focado em atividades lineares. Os Entrevistados ainda 

complementam afirmando que no FEI incremental não fazem uso da 

inovação aberta, o que poderia desestruturar um pouco o processo 

(ENTREVISTADOS 1,4). Na organização B, o Entrevistados 6 e 8 

confirmam a existência de “um modelo padronizado de processo, bem 

estruturado e formalizado em todas as unidades da organização”. A 
empresa ainda conta com um conjunto de manuais de como proceder, até 

mesmo como salvar um arquivo, para posterior localização e consulta 

(ENTREVISTADO 6). 
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O Entrevistado 8 complementa esse quesito apontando a 

importância da estruturação e formalização do FEI incremental.  

 
Ela é extremamente importante para nós porque a 

gente primeiro terminaria como se fosse uma 

conversa informal, e a coisa não iria para a frente. 

Dependeria de alguém para levar a ideia para a 

frente. Mas aí não teria alguém para fazer as 

análises. Ninguém analisaria o processo como um 

todo, não teria nenhuma cobrança, a coisa ficaria 

totalmente largada (ENTREVISTADO 8). 

 

O processo, na visão do Entrevistado 9, é bem estruturado.  

 
Existem as atividades e o fluxo de 

desenvolvimento de produtos. O nosso 

departamento tem o fluxo de inovação, que é bem 

estruturado com uma série de etapas. Em algumas 

delas tem uma comissão, uma aprovação. Para que 

a ideia possa avançar, ela precisa ter essa chancela, 

senão ela não segue.  Eu acho que se não fosse 

assim, poderia ser bagunçado, e outras prioridades 

poderiam cair no meio e atrasar a inovação, o que 

já estava sendo criado, perdendo o timing do 

lançamento (ENTREVISTADO 9). 

 

O Entrevistado 10 alega que na organização B 

 
a formalização é importante e fundamental e todas 

as propostas são registradas nas atas dos comitês. 

O registro é detalhado com a inclusão do nome do 

responsável e prazo de desenvolvimento da 

inovação (ENTREVISTADO 10). 

 

O Entrevistado 4 complementa que, pela organização A ser de 

grande porte, ela  

 
precisa ter diversos processos para todas as áreas. 

Então para se fazer uma inovação radical, por 

exemplo, isso é até uma dificuldade, por você não 

ter o processo definido, e depender de outros 

processos para conseguir inovar 

(ENTREVISTADO 4). 
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No que tange o FEI radical, a organização ainda não possui um 

processo formalizado e estruturado, o que vai ao encontro do identificado 

na literatura (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; AAGAARD, 2015). O 

processo apresentado na seção 4.2.1.2 é o resultado da análise do 

pesquisador com base no apresentado pelos entrevistados. 

O Entrevistado 5 expõe que quando se  

 
fala da parte de inovação disruptiva, a gente não 

tem um processo claro. Ainda estamos desenhando, 

tentando estruturar, mas ainda é informal. Tempos 

atrás nós tínhamos mais estruturado, mas sempre 

passível de mudança. A gente usa muito o método 

do design thinking para a inovação na organização 

(ENTREVISTADO 5). 

 

O Entrevistado 1 afirma que a organização A trabalha com 

Inovação Aberta na área de NB – FEI radical – e isso demanda que eles 

estejam atualizados quanto às metodologias ao redor do mundo, como, 

por exemplo, no vale do Silício.  

 
Ou seja, inovação aberta e muito Design Thinking, 

em contato com consultorias que nos ajudam a 

moldar nossos processos. Ou seja, a criatividade 

está sempre em alta. Já no P&D – FEI incremental 

– é mais sequencial. Em termos de processo, o 

P&D está muito mais evoluído que a área de NB, 

mas em termos de flexibilidade e conhecimento de 

tendências, de modularidade, metodologias mais 

inovadoras, com certeza NB está na frente. Então 

assim, existe uma certa estrutura em NB, mas isso 

não é o mais importante, é apenas para se ter um 

norte (ENTREVISTADO 1). 

 

O Entrevistado 3 interpreta que “quanto mais disruptiva/radical a 

inovação, menos formalização existe em termos de processo, e quanto 

mais incremental, mais formal é”. Ele compartilha que no FEI, de modo 

geral, “a organização A espera que as áreas entreguem um escopo muito 
bem delineado da inovação que está sendo desenvolvida, e isso está certo 

quando se fala de inovações incrementais”. Porém, quando se trata de 

“inovações disruptivas/radicais, os envolvidos têm dificuldades, pois na 

maioria das situações não se tem todas as informações desejadas”. Ele 
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conclui que “na área de NB – FEI radical – existe mais abertura às dúvidas 

e aos erros ocasionados pela falta de informação, diferente do P&D no 

FEI incremental” (entrevistado 3). 

Quanto à seleção de ideias no FEI incremental e radical, a literatura 

aponta que não são utilizadas formas distintas (ELING; GRIFFIN; 

LANGERAK, 2016). As organizações estudadas apresentaram formas 

semelhantes de realizar essa atividade, tanto no FEI radical como no 

incremental. Porém no que diz respeito à gestão de ideias (AAGAARD, 

2012) como um todo, de fato não cabe essa gestão nos casos de ideias 

radicais, pois, segundo o Entrevistado 5, de 10 ideias apenas 1 passa para 

as atividades seguintes, tornando inviável fazer gestão das outras, porque 

geralmente são inviáveis. Já no FEI incremental, essa gestão de ideias é 

viável, uma vez que as ideias podem não passar pela seleção em dado 

momento por inúmeros motivos, mas em outro momento pode ser de 

interesse da organização dar continuidade na inovação a que elas 

propõem. 

O quadro 13 apresenta uma síntese do fator “formalização do 

processo”, e pontua as características de cada grau de inovação e as 

evidências com base no estudo multicaso. 
 

Quadro 11 - Fator formalização do processo 
CATEGORIA FATOR CARACTERÍSTICAS 

FEI INCREMENTAL FEI RADICAL 

Processo Formalização 

do processo 

Processo estruturado e 

formalizado (KOEN ET 

AL., 2001) 
 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A/B 

Processo desestruturado 

e não formalizado 

(FLORÉN; 
FRISHAMMAR, 2012) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

 Menor abertura à 

exploração. 
 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

A 

Maior abertura a 

exploração 
(AAGAARD, 2015). 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

A gestão de ideias é 

integrada no FEI 

(AAGAARD, 2012) 
 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A/B 

A gestão de ideias não é 

recomendada no FEI 

(AAGAARD, 2012) 
 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

FEI mais explícito. 

 

FEI menos explícito 

(FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 
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EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

A/B 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Seleção de ideias segue o 

mesmo formato (ELING; 

GRIFFIN; LANGERAK, 
2016) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A/B 

Seleção de ideias segue o 

mesmo formato (ELING; 

GRIFFIN; LANGERAK, 
2016) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O tópico a seguir tratará das características sobre o fluxo de 

informações no processo, segundo e último fator da categoria processos. 

 

• Fluxo de informações no processo 

 
O fluxo de informações no processo do FEI incremental ocorre de 

maneiras semelhantes na organização A e B. A literatura aponta que a 

geração de ideias ocorre sistematicamente, na captura, compartilhamento 

e registro de ideias e feedbacks (KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 

2014b), o que se confirma em ambos os casos. Na organização A 

acontecem interações com entes externos, como os próprios clientes, as 

universidades, os fornecedores e outros stakeholders que trazem ideias de 

inovações; além dos próprios funcionários da organização que também 

colaboram nessa atividade (ENTREVISTADOS 2, 4). O Entrevistado 3 

delineia que ao olhar para a universidade como fonte de ideias, por 

exemplo, “ela está mais relacionada com a inovação de P&D (FEI 

incremental) do que de NB” (FEI radical). As ideias são geradas por um 

desses interessados e entram no processo do modelo apresentado na seção 

4.2.1.1. Na organização B, além do contato com os interessados externos 

que também trazem ideias incrementais, o Entrevistado 8 destaca a 

importância dos funcionários da própria organização na geração de ideias 

e condução sistemática do processo.  
 

Mesmo que nenhum externo venha com uma ideia 

diferente, eu já tenho necessidades em termos de 

tecnologia, pois o meu produto que está em linha 

de produção atualmente precisa evoluir, trazendo 

uma linha com uma próxima geração. Quem atua 

nessa inovação são os próprios funcionários” 

(ENTREVISTADO 8). 
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Além disso, a organização B ainda possui uma plataforma na 

intranet, onde os funcionários podem contribuir com ideias para inovação. 

A literatura aponta o uso de portais online para contribuição por parte de 

especialistas e experts no FEI radical (LEDWITH et al., 2012). No caso 

da organização B esse cenário se apresentou para o FEI incremental 

(ENTREVISTADO 8). Não houve menção de uso de algum portal online 

por parte dos entrevistados da organização A.  

No FEI radical, a organização A trabalha com um profissional de 

design e experiência do usuário para entender no campo as demandas dos 

clientes e as tecnologias envolvidas, adiciona o Entrevistado 2.  
 

Esse profissional é responsável por estar em campo 

com os nossos parceiros. Além de melhorar a 

ferramentas de desenvolvimento que a gente tem 

hoje e os problemas que a gente já mapeou, ele é a 

porta de entrada dos problemas para que o time 

técnico passe a desenvolver novas soluções. Então, 

esse profissional faz o papel de tradutor. Como se 

eu tivesse um tradutor simultâneo na realidade de 

mercado e traz para dentro da organização para 

solucionar o problema (ENTREVISTADO 2). 

 

Esse relato evidencia a informação da literatura que aponta que no 

FEI radical é conduzido o uso da etnografia, aspirando a coleta de ideias 

com os usuários; e também no contato com novas tecnologias que podem 

ser combinadas com tecnologias já conhecidas (KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b).  

Quanto aos aspectos considerados na geração e refinamento de 

ideias para solucionar os problemas no FEI radical, o depoimento do 

Entrevistado 5 confirma as informações que constam na literatura, que 

defendem que na solução de problemas são levados em consideração a 

história, a cultura, os valores e as necessidades dos clientes 

(FRISHAMMAR et al., 2016). Os autores acrescentam que as ideias 

radicais são confrontadas com o problema formulado, bem como com a 

sua singularidade e os requisitos do cliente. O Entrevistado 5 adiciona que 

essas análises ocorrem sobretudo quando o problema em questão envolve 

uma solução de grande impacto em termos de retorno financeiro para a 

organização. “Quanto maior o problema para o cliente, mais relevante 

isso é em termos de inovação radical”, ele acrescenta. 

No FEI incremental das duas organizações verificou-se uma 

predominância de pesquisas acerca da concorrência e o portfólio de 

produtos oferecidos por ela (ENTREVISTADOS 4, 7). Somam-se à essas 



139 
 

pesquisas a colaboração dos clientes com demandas feitas por meio das 

equipes de vendas, e também da participação dos fornecedores 

contribuindo com ideias e sugestões de mudanças baseadas em 

componentes ofertados (FLORÉN; FRISHMMAR, 2012). No entanto, a 

literatura aponta que a avaliação e priorização de ideias no FEI 

incremental é realizada integrando os clientes (ROBBINS; O'GORMAN, 

2015), o que não foi apontado nem na organização A, nem na B. Também 

houve divergência quanto ao volume de informações do cliente 

necessárias para as inovações incrementais (ABU et al., 2012). A 

pesquisa junto as duas organizações demonstrou que no FEI radical 

(organização B), existe demanda maior por informações sobre quem vai 

usar o produto, em relação ao que ocorre no FEI incremental.  

Nesse quesito, o Entrevistado 5 argumenta que “existe uma 

atenção considerável com relação à cadeia de clientes, clientes de clientes 

e usuários dos produtos frutos das inovações radicais” da organização A. 

Têm-se o cuidado em compreender como o produto reflete em toda a 

cadeia, como ele vai atingir cada um dos intermediários em termos 

técnicos e financeiros, principalmente o usuário final e/ou piloto. O 

Entrevistado 1 complementa que a organização A “está falando com os 

“especificadores” – termo utilizado internamente – porque são eles que 

especificam o tipo de produto que eles querem”. Ou seja, estão em contato 

com os clientes dos clientes. Esse cuidado não foi mencionado nas 

entrevistas quanto aos casos de inovações incrementais, em nenhum dos 

dois casos estudados. Isso justifica a ponderação de Florén e Frishmmar 

(2012) ao afirmarem que “o FEI radical não é necessariamente orientado 

para o cliente” (direto) e que precisam contar com a colaboração de 

usuários piloto, e que isso é visto como uma prática importante 

(LEDWITH ET AL., 2012).  

A literatura demonstra ainda que no FEI radical, a identificação de 

oportunidades está focada em tendências econômicas, demográficas, 

regulatórias (KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014b) e que a 

análise de produtos de concorrentes e melhoria contínua são atividades 

importantes para gerar novas ideias de produtos de inovação radical 

(ABU et al., 2012). O Entrevistado 5 foi enfático ao informar que essas 

análises são feitas atualmente no FEI incremental da organização A. Na 

organização B, segundo o Entrevistado 9, 
  

são analisados os relatórios de algumas empresas 

especializadas. São consultorias que trabalham 

para produtos específicos aqui na organização. Mas 

existem outras que fazem análises para outros 
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produtos também. Então, a gente faz aquisições em 

casos específicos, quando precisamos estudar o 

mercado. No entanto, a nossa inteligência 

competitiva trabalha muito para captar essas 

informações por conta própria também, sob as 

demandas da diretoria. Análise do Risco é outro 

aspecto visto. De todo modo, vários itens são 

analisados para ver se a inovação incremental que 

a gente atinge, assim como as patentes, para não 

pegar alguma tecnologia que já é de algum 

concorrente. Ou seja, tem o fator do risco 

tecnológico e ainda a questão do financiamento, se 

nós teremos ou não. 

 

Diferente do exposto, no FEI radical da organização A, o 

Entrevistado 5 cita que “tem em primeiro olhar o fator humano, Human 

Centre”. Esse fator refere-se à percepção sobre o que vai mudar para o 

usuário final, qual será o resultado ou solução a ser entregue e como o 

produto vai repercutir na vida/experiência do usuário. Ou seja, uma visão 

antropocêntrica, e não comercial, em termos de inovação. Outra 

constatação é de que a organização não olha para a concorrência 

objetivando a geração de ideias radicais (ENTREVISTADO 5). Isso pode 

ocorrer em casos de inovações incrementais, que tendem a circundar o 

campo de tecnologias mais comuns dentro do universo do produto 

principal da organização e concorrentes (ENTREVISTADOS 5, 7). Essas 

constatações vão ao encontro do postulado por Aagaard (2015), que 

afirma que é necessário ouvir os clientes e usuários, mas vai de encontro 

ao complemento, onde a autora inclui concorrência e fornecedores como 

fontes de ideias no FEI radical. 

Frishammar et al. (2016) adicionam que o FEI radical nasce “na 

identificação e resolução de problemas convertidos em ideias e conceitos 

radicais” e que a história, cultura, valores, necessidades e esforços de 

clientes são considerados na análise e solução de problemas 

(FRISHAMMAR ET AL., 2016). Isso se confirma no cenário da 

organização A, segundo os Entrevistados 1 e 5, quando algum problema 

é mapeado, busca-se entender o contexto (história, cultura, valores, 

necessidades) no qual a cadeia de envolvidos está inserido - 

principalmente o usuário - para assim definir qual é o problema base para 

o desenvolvimento da ideia que gera valor para ele. 

Outros autores (POETZ; SCHREIER, 2012; GURTNER; 

REINHARDT, 2016) enfatizam o papel dos clientes como orientadores 

na geração de ideias, não diferenciando quem é o cliente observado nos 
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casos do FEI radical e incremental. Os Entrevistados 3, 7 e 9 mencionam 

que no FEI incremental, os clientes diretos da organização A e B – de 

natureza B2B - podem ser o demandante da inovação, ou são a base de 

orientação para os demais envolvidos gerarem ideias. Diferente do FEI 

radical da organização A, que conforme já mencionado, o foco está na 

cadeia de clientes e usuário do produto fruto da inovação 

(ENTREVISTADO 5). 

Quanto ao ambiente aberto na área de NB (FEI radical) exposto 

pelos Entrevistados 1, 3 e 5 da organização A, fica claro que ideias mais 

disruptivas são percebidas e consideradas, pois as próprias pessoas são 

mais receptivas ao “diferente”. Isso faz com que o fluxo de informações 

seja mais rico, o que desencadeia uma combinação de conhecimentos 

mais proveitosa na organização (LEDWITH et al., 2012; REID; 

BRENTANI, 2004). 

O quadro 14 apresenta uma síntese do fator “fluxo de informações 

no processo”, e pontua as características de cada grau de inovação. 

 
 

Quadro 12 - Fator fluxo de informações no processo 

CATEGORIA FATOR 
CARACTERÍSTICAS 

FEI INCREMENTAL FEI RADICAL 

Processo Fluxo de 

informações 
no processo 

Geração de ideias 

sistemática (KOEN; 
BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 

2014b) 
 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A/B 

Geração de ideias usa 

etnografia (KOEN; 
BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 

2014b) 
 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Necessidades de mercado 

percebidas através de 

pesquisas de mercado, 
clientes e fornecedores 

(FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012). 
 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A/B 

Confia-se nas pesquisas 

informais de mercado e 

usuários piloto 
(FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012; 

LEDWITH et al., 2012). 
 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Maior volume de 
informações dos clientes 

(ABU et al., 2012) e 

presença da análise de 
produtos de concorrentes 

e melhoria (ABU et al., 

2012) 
 

Presença da análise de 
produtos de concorrentes 

e melhoria (ABU et al., 

2012) 
 

NÃO EVIDENCIADO 
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EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A/B 

- Identificação de 
oportunidades focada em 

tendências (KOEN; 

BERTELS; 
KLEINSCHMIDT, 

2014b) 

 

NÃO EVIDENCIADO 

Análises focadas em 

tendências. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

A 

Análise e refinamento de 

ideias considerando o 

Human Centre, como 

balizador para a criação 

da solução. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

A 

Geração de ideias 

orientadas ao cliente 

(POETZ; SCHREIER, 
2012; GURTNER; 

REINHARDT, 2016). 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A/B 

Geração de ideias 

orientadas ao cliente 

(POETZ; SCHREIER, 
2012; GURTNER; 

REINHARDT, 2016) 

cadeia de clientes e 
usuário. 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Maior integração dos 

clientes na geração de 
resultado inovador 

incremental (ROBBINS; 

O'GORMAN, 2015). 
 

NÃO EVIDENCIADO 

Ouve-se clientes, 

usuários, concorrência, 
fornecedores e usa-se 

conhecimentos 

relevantes na ideação 
(AAGAARD, 2015). 

 

NÃO EVIDENCIADO 

  FEI emerge na 
identificação e resolução 

de problemas 

(FRISHAMMAR et al., 

2016). 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

- Grande fluxo de 

informações externas 
gera combinação de 

conhecimento (REID; 

BRENTANI, 2004; 
LEDWITH et al., 2012). 
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EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

- Solução de problemas 

baseada na história, 
cultura, valores e 

necessidades dos clientes 

(FRISHAMMAR et al., 
2016). 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

- Ideias selecionadas são 

confrontadas com o 

problema; sua unicidade; 

e requisitos do cliente 

(FRISHAMMAR et al., 
2016). 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

A seção seguinte abordará a categoria tecnologia, composta por 

dois fatores, adequação tecnológica e uso de MTF`s. 

 

4.2.4. Tecnologia 

 

A categoria tecnologia revela como as organizações A e B 

articulam o FEI radical e incremental quanto aos fatores adequação 

tecnológica e uso de MTF’s, e destaca peculiaridades em cada um dos 

graus de inovação. 

 

• Adequação tecnológica  

 
A adequação tecnológica é destacada na literatura como um fator 

que diverge no que tange o FEI e o grau da inovação a ser desenvolvida. 

O Entrevistado 5 revela que no FEI radical da organização A as incertezas 

quanto a tecnologia que está se pesquisando e desenvolvendo precisa ser 

confrontada, quando na fase da definição do conceito, com as 

necessidades do mercado. Ele acrescenta que isso  
“não é tarefa fácil. É preciso entender se a 

tecnologia irá atender, de fato, as demandas técnicas 

dos usuários e se os clientes da cadeia terão mercado 

suficiente para absorver essa nova tecnologia ” 

(ENTREVISTADO 5).  
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O Entrevistado 1 aponta que outro quesito considerado nessa 

análise é o financeiro. “Essa tecnologia tem potencial para trazer o lucro 

estimado pelo cliente?”, pontua ele. Essas considerações reproduzem o 

contexto apresentado na literatura, a qual afirma que a inovação radical 

envolve graus de incerteza tecnológica, e torna mais complexa a ligação 

das capacidades tecnológicas às necessidades do mercado (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012).  

Outros autores ainda afirmam que as inovações radicais podem ser 

baseadas em tecnologias e mercados existentes (GARCIA; 

CALANTONE, 2002; GURTNER; REINHARDT, 2016). No entanto, foi 

no FEI incremental da organização B onde houve o relatado desse cenário 

no qual as inovações são baseadas em tecnologias já existentes e 

mercados consolidados (ENTREVISTADOS 7, 8, 10) e na organização 

A o mesmo quadro se apresentou no FEI desenvolvido junto ao P&D 

(ENTREVISTADOS 2, 3, 4). No FEI radical, o Entrevistado 5 afirma que  
“mesmo tendo áreas de inovação separadas, a 

área de NB tem um link com o pessoal P&D, que 

desenvolve inovações baseadas em tecnologias 

existentes. Porém, eu vejo que aqui na empresa esse 

cenário se aplica mais a inovação incremental. Eu 

digo isso, porque na radical, a gente acaba “chutando” 

muito longe”. 

O quadro 15 aponta as evidências, ou não, sobre o fator adequação 

tecnológica. 

 
Quadro 13 - Fator adequação tecnológica 

CATEGORIA FATOR 
CARACTERÍSTICAS 

FEI INCREMENTAL FEI RADICAL 

Tecnologia Adequação 

tecnológica 

 Maior domínio acerca 

das tecnologias 

combinadas. 
 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

A 

Envolve graus de 

incerteza tecnológica 

(FLORÉN; 
FRISHAMMAR, 2012) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Combinação de 

tecnologias já conhecidas 
no mercado do produto 

principal. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

A/B 

Considera novas 

tecnologias baseadas em 
tecnologias e mercados 

existentes (GARCIA; 

CALANTONE, 2002; 
GURTNER; 

REINHARDT, 2016) 

 

NÃO EVIDENCIADO 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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A seção seguinte relaciona os métodos, técnicas e ferramentas 

utilizados pelas organizações estudadas no FEI em cada grau de inovação. 

 

• Uso de métodos, técnicas e ferramentas (MTF’s) 

 

O uso de ferramentas tecnológicas na análise de oportunidades foi 

apresentado na literatura como uma prática do FEI radical (KOEN; 

BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014b). Como o modelo do FEI radical 

da organização A não contemplou esta atividade – análise de 

oportunidades – do modelo desses autores, essa característica não foi 

evidenciada no presente estudo. No entanto, evidências empíricas 

constataram o uso de MTF`s no FEI incremental e radical no estudo 

multicaso. 

Na organização A, o Entrevistado 5 afirma utilizar a metodologia 

Customer Development, da Google Design Sprint – na definição de 

startup com possível solução; brainstorming e etnografia – no 

mapeamento de problemas e na geração de ideias – e prototipagem – para 

a atividade de definição do conceito e solução; no FEI radical. O 

Entrevistado 1 acrescenta que na condução do processo de inovação e dos 

projetos os quais estão inseridos, é utilizado o software Asana. Ele 

acrescenta que a área de NB tem como prática usar murais visuais e 

Canvas, “para acompanhar as atividades da semana e o que já foi 

realizado”; Excel; dashboards de gestão com gráficos – om o intuito de 

entender quais as fontes latentes para o mapeamento de problemas e 

geração de ideias, e compreender onde é melhor empregar os recursos, 

como em universidades, aceleradoras de startups, funcionários, 

stakeholders, entre outros (ENTREVISTADO 1). 

No FEI incremental, a organização A usa o GPL - Global Product 
Leadership - que é uma “abordagem mais tradicional”, segundo o 

Entrevistado 3, visando entender a parte econômica, o mercado de 

determinada região, e constrói-se um plano de fundo, trabalho feito em 

parceria pela equipe de P&D, Marketing e Comercial. Utiliza-se também 

o SAP – software de gestão da organização - para armazenar ideias a 

serem avaliadas (ENTREVISTADOS 2, 5). Também são utilizadas: a 

metodologia SCRUM – para coordenar entregas e acompanhar o status 

de cada projeto; análises de cenários, benchmarking e grupos focais, no 

FEI incremental (ENTREVISTADOS 2, 3, 4). 

A organização B utiliza no FEI incremental MTF`s como: análise 

da concorrência e de clientes que já possuem; brainstorming pra geração 

de ideias; QFD – que cruza dados do cliente com especificações técnicas 
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da inovação e visa identificar as afinidades e similaridades bem como 

entender quais aspectos influenciam entre si, e também outros elementos 

que possam prejudicar fatores secundários; FEMEIA – para identificar 

falhas no produto, ou seja, uma análise no modo de falhas; “espinha de 

peixe” e análise de valor - pra avaliar e atacar os pontos mais fortes do 

produto (ENTREVISTADO 6); análise de atratividade; análise 

mercadológica; benchmarking; análise de maturidade tecnológica; 

análises de investimento (ENTREVISTADO 8); análise de tecnologias 

por patentes; e grupos focais (ENTREVISTADO 9). O Entrevistado 8 e 

10 adicionam o uso do PPM, módulo do SAP, e a plataforma Sharepoint 

para armazenar as ideias geradas na primeira atividade do FEI 

incremental. 

O quadro 16 contempla os métodos, técnicas e ferramentas 

segmentados com base no exposto e utilização no FEI incremental e 

radical das organizações estudadas. 

 
Quadro 14 - Fator uso de MTF`s 

CATEGORIA FATOR 
CARACTERÍSTICAS 

FEI INCREMENTAL FEI RADICAL 

Tecnologia Uso de 

MTF’s 

- A análise de 

oportunidades também é 

orientada pelo uso de 
ferramentas tecnológicas 

em sua execução 

(KOEN; BERTELS; 
KLEINSCHMIDT, 

2014b) 

 

NÃO EVIDENCIADO 

Utiliza MTF`s como: 

GPL; SAP; SCRUM; 
análises de cenários; 

benchmarking; grupos 

focais; brainstorming; 
QFD; FEMEIA; espinha 

de peixe; análise de 

valor, atratividade 
mercadológica, 

maturidade tecnológica; 

tecnologias por patentes, 
concorrentes e clientes; 

PPM; Sharepoint. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

A/B 

Utiliza MTF`s como: 

Customer Development; 
brainstorming; 

etnografia; 

prototipagem; software 
Asana; murais visuais; 

Canvas; Excel; 

dashboards;  
 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

A 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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A categoria seguinte visa elucidar as características acerca do fator 

tempo de execução da etapa do FEI incremental e radical. 

 

4.2.5. Categoria Tempo 
 

O fator tratado nessa categoria é o tempo de execução, que versa 

sobre o espaço temporal entre o mapeamento do problema (FEI radical) 

ou geração de ideia (FEI incremental) até a definição do conceito ou 

solução. 

 

• Tempo de execução 

 
O fator tempo de execução apresenta um consenso entre as duas 

organizações acerca dos diferenciais em função do grau de inovação. 

Embora que a organização B não desenvolve inovações radicais, e, 

portanto, não conduz a etapa do FEI radical, a experiência dos 

entrevistados (anos trabalhando com inovação) e seus depoimentos 

colaboram e corroboram as características indicadas na literatura. 

Segundo o Entrevistado 6, as pesquisas na organização B  

 
tendem a ter um caráter incremental, e assim têm 

um período curto de execução. Porém, alguns 

casos, quando envolve algum componente mais 

disruptivo, pode levar mais tempo. Ou seja, nós 

desenvolvemos inovações incrementais, que levam 

de quatro meses a um ano para se ter o conceito, 

mas dependendo do nível de novidade de algum 

componente dessa inovação incremental, pode se 

estender esse período para até quatro ou cinco anos. 

 

O Entrevistado 9 argumenta que  

 
a engenharia está fazendo um trabalho muito legal 

de acelerar o processo de inovação. Algo parecido 

como as startups fazem, ou seja, criar um produto 

mínimo viável num tempo muito curto. Isso se dá 

pelas parcerias com fornecedores e outros 

stakeholders. Eu imagino que a engenharia esteja 

operando entre quatro à dez meses para 

desenvolver um conceito de produto de inovação 

incremental. 
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No cenário da organização A, o Entrevistado 4 afirma que  

 
quando se trata de uma inovação incremental, se 

consegue validar a ideia mais facilmente, porque se 

tratam de mudanças e alterações menores, em um 

produto base que já tem validação, já é conceituado 

dentro do negócio da empresa. 
  

O contato com a realidade do cliente também facilita e acelera essa 

etapa (ENTREVISTADO 2). 

No caso do FEI radical, não se tem noção sobre como desenvolver 

o produto, é preciso aprender e obter muitas informações e conhecimento, 

tanto de mercado e negócio, como também conhecimento técnico. “A 

tecnologia ainda não está disponível”, afirma o Entrevistado 7. Por isso 

leva muito mais tempo (ENTREVISTADO 3) acordando com o exposto 

na teoria (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). Nesse tempo de pesquisa, 

as estratégias e o plano de negócio vão se moldando a realidade do 

mercado (ENTREVISTADOS 4, 8), o que valida o apresentado na 

literatura (GARVIN; LEVESQUE, 2005; KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b). Nos casos onde se envolvem startups, como 

na vertente de negócios incubados da organização A, sejam elas nacionais 

ou internacionais, “o processo deveria ser mais curto por se ter uma 

tecnologia pré-concebida, no entanto, as burocracias atrasam a celeridade 

do processo e igualam o tempo aos casos da vertente de processo do FEI 

radical”, informa o Entrevistado 1. 

O quadro 17 apresenta uma síntese do fator “tempo de execução”, 

e pontua as características de cada grau de inovação e as evidências com 

base no estudo empírico. 

 

 
Quadro 15 - Fator tempo de execução 

CATEGORIA FATOR 
CARACTERÍSTICAS 

FEI INCREMENTAL FEI RADICAL 

Tempo Tempo de 

execução 

Colaboração com 

parceiros encurtam o 
processo (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A/B 

Necessita mais tempo 

para executar (FLORÉN; 
FRISHAMMAR, 2012) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Inovações dentro do 

negócio existente 
demandam menos tempo. 

Criação de plano de 

negócio leva mais tempo 
(GARVIN; LEVESQUE, 
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EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

A/B 

2005; KOEN; 

BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 
2014b) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O tópico a seguir tratará da categoria estratégia, composta por dois 

fatores: estratégia da organização; estratégia do negócio.  

 

4.2.6. Categoria Estratégia 

 

A estratégia é uma categoria que pode ser afetada em função da 

inovação em produtos, com base na vista empírica. No que tange a 

estratégia da organização como um todo, bem como dos negócios que a 

integram, algumas características são apresentadas a seguir. 

 

• Estratégia da organização 

 
No FEI incremental das duas organizações se tem resultados que 

circundam a estratégia vigente na organização, sem realizar grandes 

alterações no produto principal (ENTREVISTADOS 4, 7), e sem atingir 

grandes fatias novas de mercado. O Entrevistado 7 afirma que “é difícil 

falar de projeto radical quando o produto principal desenvolvido é da 

década de 90”.  

No caso da organização A, o FEI radical apresenta distinção nesse 

fator, uma vez que de maneira gradativa, esses problemas solucionados 

por meio de inovações radicais “vão se multiplicando ao longo do tempo, 

e isso vai mudando a estratégia da empresa”, afirma o Entrevistado 4. 

Como consequência, começa-se a expandir a carteira de clientes a serem 

atendidos, já que novas soluções surgem, exclusivas da organização, sem 

nada parecido no mercado (ENTREVISTADO 1), o que ratifica o 

apresentado na literatura (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; ABU ET 

AL., 2012). 

O quadro 18 apresenta a caracterização do FEI incremental e 

radical e as evidências em cada umas das organizações. 
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Quadro 16 - Fator estratégia organizacional 

CATEGORIA FATOR 

CARACTERÍSTICAS 

FEI INCREMENTAL FEI RADICAL 

Estratégia Estratégia da 
organização 

Os conceitos dos 
produtos das inovações 

incrementais se mantêm 

no modelo de negócio 
vigente. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

B 

Novos conceitos alteram 
o modelo de negócio e as 

redes de clientes 

(FLORÉN; 
FRISHAMMAR, 2012; 

ABU et al., 2012) 
 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 
A seção seguinte aborda o segundo e último fator dessa categoria, 

a estratégia do negócio. 

 

• Estratégia do negócio 

 

No FEI incremental as inovações trazem combinações de 

tecnologias já conhecidas e que, geralmente, o corpo técnico (P&D) já 

possui conhecimento suficiente para desenvolver, tornando uma ideia um 

conceito. No entanto, é preciso fazer com que as inovações atendam a 

maior parte da carteira de clientes. Essa adequação é demasiadamente 

complexa e exige uma boa gestão da informação e conhecimento pela 

equipe tática (ENTREVISTADOS 4, 6, 9). “Atentar-se ao cliente e 

oferecer produtos com novidades que se adequem a sua realidade pode 

parecer óbvio, mas é bastante complexo, mesmo em inovações 

incrementais”, afirma o Entrevistado 1. 

A literatura aponta que na inovação radical, é necessária a 

modelagem de novos atributos e de novos modelos de negócios para que 

haja lucratividade e aceitação com a tecnologia (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012). No FEI radical da organização B são 

apresentadas duas vertentes – processos e negócios incubados. Na 

primeira delas temos como entrega a solução de um problema, uma 

inovação radical, que pode evoluir para um novo negócio dentro da 

organização, chamado de negócio orgânico (ENTREVISTADO 1). Ela 

pode fazer parte da estratégia maior ou pode se expandir para uma 
unidade independente. “Atualmente a nossa empresa tem os dois casos”, 

afirma o Entrevistado 1. Existe um negócio de “logística reversa e 

economia circular”, que se mantém dentro da estrutura da organização, 

como também existe uma unidade independente que trata da “internet das 
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coisas” (ENTREVISTADO 1). Essa última, por tratar de outro segmento, 

possui uma estratégia mais distante da estratégia macro da organização, o 

que demanda alguns ajustes estratégicos. 

Ao seguir pela vertente de negócios incubados, ter-se-á uma 

solução com forte interação com stakeholders, configurando um cenário 

de inovação aberta, também com um novo negócio dentro da estratégia 

macro da organização. Nesse caso ela é chamada de negócio inorgânico 

(ENTREVISTADO 1). “A organização possui uma startup que trabalha 

com inteligência artificial que nasceu nesse formato e também demandou 

ajustes na estratégia geral”, adiciona o Entrevistado 1.  

Todas as inovações radicais citadas são frutos de demandas de 

novos mercados e clientes, e exigem ajustes nos canais, seja de entrega 

do produto ou de comunicação para atração de novos demandantes 

(ENTREVISTADO 1, 5) o que valida o exposto na literatura 

(VERWORN; HERSTATT; NAGAHIRA, 2007). 

O quadro 19 apresenta a caracterização dos dois FEI’s e a 

evidência em cada um dos casos. 

 
Quadro 17 - Fator estratégia do negócio 

CATEGORIA FATOR 

CARACTERÍSTICAS 

FEI INCREMENTAL FEI RADICAL 

Estratégia Estratégia do 
negócio 

Necessita de novos 
atributos para ser aceito 

pelos clientes (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 
 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A/B 

Necessita de novos 
atributos e modelos de 

negócios para lucrar e ter 

nova tecnologia aceita 
(FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

As inovações limitam-se 
ao segmento do produto 

principal da organização. 

 

EMERGIU NO 

ESTUDO DE CASO – 

A 

São considerados novos 
mercados (VERWORN; 

HERSTATT; 

NAGAHIRA, 2007). 

 

EVIDÊNCIA 

EMPÍRICA – A 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 
A seção seguinte consiste nas discussões acerca dos modelos de 

FEI das organizações e sobre os fatores que os caracterizam em cada grau 

de inovação.  
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5. DISCUSSÕES 

 

Nesta seção são apresentadas as discussões sobre os modelos do 

FEI incremental e radical que emergiram nos estudos de caso em relação 

ao localizado na literatura. Em seguida, são discutidas as categorias de 

fatores que caracterizam o FEI de cada grau de inovação. 

 

5.1. OS MODELOS DO FEI 

 

A pesquisa possibilitou trazer esclarecimentos acerca dos modelos 

de FEI incremental e radical das organizações pesquisadas e dos fatores 

que caracterizam o FEI incremental e radical. 

Quanto ao modelo do FEI incremental da organização A (item 

4.2.1.1), o número de elementos e atividades apresentadas pelos 

informantes é menor do que os modelos localizados na literatura. Os 

elementos presentes são ideias e conceito, enquanto a literatura de Koen 

et al. (2001) ainda traz o elemento oportunidade como parte das suas 

análises. A ausência desse elemento no caso estudado parece estar mais 

conectada à questão terminológica do que prática. Os indivíduos da 

organização que trouxeram informações sobre o FEI incremental não 

mencionaram nenhuma atividade envolvendo o termo oportunidades, 

muito embora em vários momentos o uso do termo parecia estar sendo 

substituído pelo termo ideias. Uma possível conclusão a ser tirada sobre 

o termo, baseando na forma como os entrevistados falaram sobre o 

processo é que o termo “oportunidades” está mais para um discurso 

estratégico organizacional, enquanto o termo “ideias” está mais para a 

camada tática e operacional, nas quais os entrevistados atuam. 

As atividades identificadas foram geração de ideias, seleção e 

priorização de ideias, e definição de conceito. Elas pareceram bastante 

sequenciais, embora os entrevistados tenham afirmado com convicção 

que o processo não é linear. O que pode evidenciar essa linearidade é a 

caracterização da formalização e estruturação do processo, um dos fatores 

que caracterizam o FEI incremental.  

A geração de ideias mostrou-se semelhante aos modelos de Koen 

et al. (2001) e de Florén e Frishammar (2012), embora nesse último, ela 

leve outro nome. Enquanto o modelo de Koen et al. (2001) parece deixar 
as atividades separadas e passíveis de iniciar o processo em qualquer 

atividade, o modelo de Florén e Frishammar (2012) acredita que o 

processo de refinamento e seleção de ideias/conceitos seja o ponto de 

partida, e não usa o termo geração de ideias. A etapa do FEI incremental 

da organização A toma essa perspectiva e coloca esse elemento como 
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ponto de início do processo de inovação. Não foi possível evidenciar 

quem são os responsáveis pela triagem das ideias, antes de passar para a 

próxima atividade. 

A segunda atividade, seleção e priorização de ideias, consiste nas 

atividades que Koen et al. (2001) separa em duas, enriquecimento de 

ideias e seleção de ideias, embora os termos que acompanham o elemento 

na nomenclatura sejam diferentes, as atividades são as mesmas. Se 

comparado com o modelo de Florén e Frishammar (2012), ela está diluída 

dentro do desenvolvimento da ideia/conceito exposto pelos autores.  

A definição de conceito, última atividade identificada, semelhante 

ao apresentado por Koen et al. (2001), enfatizou o papel do comitê em 

avaliar a ideia selecionada e da alta gestão em decidir finalmente o que de 

fato irá se tornar projeto para desenvolvimento. Se comparado ao modelo 

de Florén e Frishammar (2012), essa definição acontece no alinhamento 

interno e externo da ideia/conceito e quando a alta gestão a/o legitima. 

Ao comparar o modelo de FEI incremental da organização A com 

o modelo que emergiu da análise na organização B (seção 4.2.2.1), poucas 

diferenças são percebidas quanto às atividades e elementos. 

Na organização B os elementos ideias e conceito estão igualmente 

presentes e a oportunidade ausente; essa última, aparentemente pelo 

mesmo motivo anteriormente explicitado. A atividade diferente que 

surgiu foi a de priorização de ideias, que segundo os entrevistados, tem 

um papel de alinhar as boas ideias dando um caráter sequencial do que 

deve ser desenvolvido primeiro, ou seja, as melhores ideias – com melhor 

retorno financeiro e estratégico para a organização – devem ser 

desenvolvidas primeiro. 

A definição de conceito aparece integrada a fase do projeto – 

comum da etapa seguinte ao FEI, o desenvolvimento do produto – e 

consiste no mesmo conjunto de análises. Na organização B o que surgiu 

foi o maior número de comissões e comitês que interagem com a ideia 

para decidir se ela se tornará ou não um conceito de produto. Um possível 

motivo pode ser o grande número de ideias viáveis para o 

desenvolvimento, que pode ser um reflexo do grande porte da 

organização e do número de unidades que a compõe. 

Novamente constatou-se a linearidade do processo na fala de 

alguns entrevistados, embora outros afirmassem que existem “idas e 
vindas” no decorrer do processo, aspirando o esclarecimento de algumas 

lacunas que possam surgir. 

O FEI radical observado na organização A (seção 4.2.1.2) 

apresentou contribuições quanto aos elementos e as atividades. O 

elemento problema emergiu no discurso de todos os entrevistados e se 
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mostrou como o despertar do processo. A partir dele nascem as 

indagações dos colaboradores e de outros envolvidos quanto ao que pode 

ser criado de mais disruptivo e radical para o mercado. As atividades de 

mapeamento de problemas e definição do problema se assemelham ao 

que foi apresentado por Frishammar et al. (2016), que colocam o 

problema como centro do FEI radical. O mapeamento de problemas do 

modelo da organização A é semelhante ao modelo dos autores, e a 

definição de problema – do estudo – refere-se à criação do problema do 

modelo proposto na literatura (FRISHAMMAR et al., 2016). 

O surgimento da atividade de identificação de startup com possível 

solução, não localizado na bibliografia pesquisada, denota uma 

contribuição do estudo à literatura da temática. A presença das startups 

no processo denota uma nova forma de encontrar possíveis soluções para 

problemas mapeados e definidos. Isso mostra que o processo não conta 

apenas com as ideias desenvolvidas somente dentro da organização. A 

inovação aberta é uma tendência cada vez mais forte e se entrelaça com o 

FEI radical. 

A próxima atividade, desenvolvimento da ideia, em que acontece 

a geração e refinamento das ideias, surge tanto da vertente de processo 

como da vertente de negócios incubados, se diferenciando do verificado 

no FEI incremental. Essa atividade é semelhante ao que Frishammar et al. 

(2016) expuseram no modelo em que estudaram projetos de inovações 

radicais, o que muda são os atores que participam da atividade. Os 

stakeholders tem grande atuação, e esses podem ser os possíveis clientes, 

os usuários-piloto, os integrantes das startups, entre outros.  

O desenvolvimento do conceito e solução do modelo da 

organização A também se diferencia do exposto na literatura. Quando 

ligada a vertente de processos, ela analisa a cadeia de clientes, buscando 

entender como a solução vai afetar o usuário do produto. Quando envolve 

a vertente de negócios incubados, é preciso compreender primeiro a 

tecnologia que já está em desenvolvimento na startup para em seguida 

desenvolver a ideia e chegar na solução. Por fim, quem decide o que deve 

seguir para ser desenvolvido, de fato, é a presidência da organização. 

Analisando os FEI’s incremental neste estudo multicaso, fica claro 

que o estudo de Koen et al. (2001) – pesquisadores norte-americanos – 

refere-se sobretudo ao que se percebe como o FEI incremental, comum 
no início dos anos 2000 quando pouco se tratava sobre as diferenciações 

no FEI quanto ao grau de inovação.  

O modelo de Reid e Brentani (2004) começa a trazer características 

do FEI radical, focando sobretudo no que diz respeito ao fluxo de 

informações no processo e nos indivíduos que o fazem. O modelo de 



155 
 

Florén e Frishammar (2012) – pesquisadores suecos – na década seguinte, 

também diferencia o FEI segundo o grau de inovação, mostrando que a 

literatura começa a avançar nessas especificidades. As pesquisas 

publicadas por Koen, Bertels e Kleinschmidt (2014a-b) trazem novas 

contribuições acerca dos modelos. Finalmente, dois anos depois, 

Frishammar et al. (2016) publicaram o modelo do FEI totalmente baseado 

em projetos de inovações radicais.  

O desenvolvimento dos principais modelos base desse estudo – e 

de duas importantes correntes de pesquisas nessa temática, sendo uma 

norte-americana e outra sueca – mostra a tendência na busca por 

especificações que façam com que as organizações busquem produzir 

cada vez mais inovações radicais para se destacar no mercado. Também 

mostra o complexo caminho a ser percorrido e o amplo número de 

detalhes a serem considerados.  

 

 

5.2. AS CATEGORIAS, FATORES E CARACTERÍSTICAS DO FEI 

INCREMENTAL E RADICAL 

 

Quanto às especificidades do FEI incremental e radical, a figura 23 

ilustra os fatores que os caracterizam e faz associação usando cores. 

Sobre a categoria pessoas, foram identificados cinco fatores 

compostos por características que descrevem algumas situações que 

implicam nos modelos do FEI incremental e radical, caracterizando-os. 

Algumas delas caracterizam os dois modelos de graus de inovação, 

enquanto outros se apresentaram somente em um ou outro, baseando-se 

no localizado na literatura e no estudo multicaso. 

No fator atitudes dos colaboradores, no FEI incremental, percebeu-

se no estudo empírico, que os colaboradores têm uma postura passiva 

quanto à inovação (REID; BRENTANI, 2004) e a geração de ideias, e 

esperam demandas dos clientes atuais e de manifestações de outras partes 

interessadas, ao invés de assumirem um papel protagonista. Como as 

demandas estão voltadas a alguma realidade de clientes e de pesquisas 

que envolvem mudanças menos disruptivas, existe uma menor propensão 

ao erro. No FEI radical, todas as características foram evidenciadas na 

organização A. Foi verificado que os colaboradores têm uma postura mais 
ativa (REID; BRENTANI, 2004), principalmente por buscarem 

informações (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) ao mapear problemas no 

dia-a-dia e nas análises das cadeias de clientes. Entre os colaboradores 

que atuam nessas atividades iniciais, encontra-se a figura do entusiasta 
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Figura 23 - Fatores que caracterizam o FEI incremental e radical 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012), que colabora no entendimento dos 

erros do passado (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) buscando não os 

repetir, tampouco perder tempo com os mesmos. 

O conhecimento, segundo fator analisado, teve características 

acrescidas com base no estudo multicaso. No FEI incremental, os 

indivíduos e grupos envolvidos nesta etapa conhecem bem o mercado do 

produto principal e não tem conhecimento abrangente sobre possíveis 

mercados que possam vir a atender com inovações radicais. Com isso, se 

demanda um menor nível de interpretação, uma vez que já se conhece o 

mercado do produto principal. Como o FEI incremental é desenvolvido 

pela área de Engenharia – P&D – há a predominância de um grupo 

disciplinar atuante, com visão de mundo homogênea e voltada 

principalmente aos aspectos técnicos. É dada grande importância às redes 

internas (LEDWITH et al., 2012), visto que muitos colaboradores do 

P&D possuem demasiado tempo de casa e experiência e conhecimento 

acumulados, o que colabora com algumas análises (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) realizadas no processo, como a de viabilidade. O 

networking com fontes externas é reduzido, e consequentemente o 

conhecimento externo incorporado pelos indivíduos da organização é 

reduzido. Isso colabora com o surgimento de alguns desafios. Existe uma 

demanda constante de novos conhecimentos técnicos, já que algumas 

combinações de tecnologias podem ser específicas para alguns clientes, o 

que demanda um certo investimento em aprendizagem. Por outro lado, as 

competências (VERWORN; HERSTATT; NAGAHIRA, 2007) dos 

colaboradores costumam ser suficientes. No FEI radical, os grupos e 

indivíduos precisam estudar mercados que ultrapassam o do produto 

principal, avançando para segmentos próximos (LEDWITH et al., 2012), 

e isso demanda maior interpretação, e investimentos em aprendizagem 

dos grupos (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) que estão atuando em 

alguma análise de cadeia ou de alguma solução em desenvolvimento junto 

as startups. Além disso, em alguns momentos é preciso conhecimento 

crítico (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) sobre determinada tecnologia 

emergente, o que exige o desenvolvimento de novas competências 

(VERWORN; HERSTATT; NAGAHIRA, 2007). A 

multidisciplinaridade está presente (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012), 
com colaboradores formados em Administração, Marketing, 

Engenharias, Design, entre outros. Ela é um diferencial no cenário do FEI 

radical, no entanto não diminui os desafios e a demanda por novos 

conhecimentos técnicos (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). As redes 
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internas são importantes (LEDWITH et al., 2012), pois podem minimizar 

o tempo e entendimento de algumas lacunas. 

Ainda sobre o conhecimento, esse fator tem papel de suma 

importância no front end da inovação. Ele está presente – implícita ou 

explicitamente - em todas as atividades, como é possível perceber no 

modelo proposto por Akbar e Tzokas (2013). Os estágios do modelo 

(seção 2.2.1) podem ser sobrepostos com as atividades dos modelos 

apresentados nessa pesquisa, bastando alguns ajustes nas ordens. 

O fator liderança traz características sobre o foco que os lideres 

dão aos projetos ou aos indivíduos (ROBBINS; O'GORMAN, 2015). O 

FEI incremental, como é sequenciado em projetos no P&D, tem seus 

líderes orientados a esses projetos. Já no FEI radical, inclusive para 

incentivar a atuação dos entusiastas e demais atores do processo, não se 

foca na formalização e no processo, e sim nas pessoas. Não houve 

menções dos entrevistados quanto a priorização dos líderes para com as 

redes de contatos externas. 

Quanto à capacidade criativa, o estudo multicaso fez emergir o 

entendimento sobre a menor aceitação de interferência externa no 

desenvolvimento das ideias no FEI incremental. Após a geração das 

ideias, elas passam a ser desenvolvidas internamente. Como a equipe é 

mais disciplinar e técnica, tende a haver menor incidência de criatividade 

e foco nos aspectos técnicos. Já no FEI radical, a organização A validou 

a maior incidência de criatividade dos indivíduos (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012; AAGAARD, 2015) na geração das ideias para 

solucionar os problemas, e a participação dos diversos stakeholders como 

em um processo de “criatividade aberta” (STEINER; 2009; ROBBINS; 

O'GORMAN, 2015). 

O fator cultura organizacional, da categoria cultura, apresentou 

evidências e novas características. No FEI incremental das duas 

organizações se apresentou maior resistência quanto aos erros, que não 

são bem vistos, enquanto que na área de NB da organização A ela é vista 

com bons olhos (AAGAARD, 2015), pois entende-se que o erro significa 

que existem mais tentativas de inovações radicais e “fora da caixa”. Por 

consequência, existem incentivos específicos para cada um dos dois graus 

de inovação.   

A categoria processo contempla a formalização e o fluxo de 
informações do mesmo. Quanto ao fator da formalização, foi unânime o 

entendimento de que, no FEI incremental, quanto mais formal e 

estruturado melhor (KOEN ET AL., 2001), enquanto no FEI radical, isso 

engessaria o processo (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). Outra 

característica também relacionada com a aceitação ao erro diz respeito a 
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abertura à exploração. Enquanto no FEI incremental ela ocorre em menor 

proporção, no grau radical ela é vista como algo positivo (AAGAARD, 

2015). A mesma autora postula a importância da gestão de ideias para o 

grau o FEI incremental e o contrário para o grau radical (AAGAARD, 

2015). Na organização A foi esclarecido que não há um número 

considerável de ideias para serem geridas, enquanto no caso de inovações 

incrementais, esse número aumenta a ponto de necessitar essa gestão. 

Essa característica foi evidenciada em ambos os casos. Quanto à seleção 

das ideias, embora no grau incremental essa atividade ocorra no início da 

etapa, e no grau radical ocorra no meio, nos dois casos elas são conduzidas 

de maneiras semelhantes (ELING; GRIFFIN; LANGERAK, 2016). 

No fluxo de informações no processo, a geração de ideias no FEI 

incremental é sistemática (KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 

2014b), ou seja, na interação dos colaboradores com os stakeholders, seja 

com clientes ou fornecedores, através dos quais são percebidas as 

necessidades de mercado (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) com base 

nas análises de tendências. O maior volume de informações acerca das 

necessidades do cliente e a análise dos produtos dos concorrentes também 

foram características evidenciadas nos dois casos estudados (ABU et al., 

2012). O cliente tem papel ativo na geração de ideias inovadora (POETZ; 

SCHREIER, 2012; GURTNER; REINHARDT, 2016), no entanto, ele 

não interage mais no processo depois da geração da ideia da inovação 

incremental. 

O FEI radical nasce no mapeamento de problemas e na busca pela 

sua solução (FRISHAMMAR et al., 2016) que é baseada na história, na 

cultura, valores e necessidades dos clientes (FRISHAMMAR et al., 

2016). A geração de ideias conta com a etnografia (KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b), quando os colaboradores, na vertente de 

processos, vão a campo compreender o ambiente onde o usuário irá 

interagir com a inovação. Este usuário piloto, além das pesquisas 

informais de mercado (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; LEDWITH et 

al., 2012), são fontes de ideias valiosas, segundo os entrevistados da 

organização A. A análise da concorrência não é conduzida nessa etapa no 

grau radical, pois muitas ideias não possuem concorrência, invalidando o 

postulado por Abu et al. (2012). A característica de Aagaard (2015) 

também não foi evidenciada no estudo, pois não se leva em consideração 
a concorrência como base para a ideação. A ausência da atividade de 

identificação de oportunidades não evidenciou a característica que afirma 

que essa atividade é focada em tendências no FEI desse grau (KOEN; 

BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014b). A geração de ideias (POETZ; 

SCHREIER, 2012; GURTNER; REINHARDT, 2016), bem como a 
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análise e refinamento de ideias considerando o Human Centre – fator 

humano – emergiu da etapa do FEI radical da organização A, e coloca o 

usuário - a interação da pessoa com a inovação - como item central da 

análise. As ideias selecionadas são avaliadas considerando o problema em 

questão, sua singularidade e os requisitos do cliente final 

(FRISHAMMAR et al., 2016). Na interação com o fator conhecimento, o 

grande fluxo de informações surge como o catalizador da combinação de 

conhecimento (REID; BRENTANI, 2004; LEDWITH et al., 2012), 

característica que os entrevistados da organização A concordam em 

unanimidade.  

A categoria tecnologia considera a adequação tecnológica. Nela no 

FEI incremental, se tem maior domínio das tecnologias combinadas, o 

que está conectado com o fator conhecimento, principalmente técnico, 

que em função do tempo de empresa dos funcionários mais antigos, acaba 

não sendo uma barreira, sendo apresentado na organização A. Existe 

também uma tendência de combinar tecnologias já conhecidas no 

mercado no FEI desse grau, característica que emergiu nos dois casos 

estudados. No FEI radical, o cenário da organização A evidenciou a 

característica que salienta a existência de incerteza tecnológica, pois 

algumas soluções demandam tecnologias ainda não desenvolvidas 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). Não foi evidenciada a proposição de 

que novas tecnologias são baseadas em mercados existentes (GARCIA; 

CALANTONE, 2002; GURTNER; REINHARDT, 2016), no caso do 

grau radical. 

No fator uso de MTF’s, não foi evidenciada a análise de 

oportunidades como sendo orientada pelo uso de ferramentas 

tecnológicas no FEI radical (KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 

2014b), pois essa atividade não é contemplada nessa etapa na organização 

A. Foram identificadas uma série de MTF’s no FEI incremental e radical. 

Destaca-se a existência de uma plataforma para armazenamento de ideias 

no FEI incremental da organização B e o uso da etnografia e de Canvas 

no FEI radical da organização A. 

A categoria tempo, o fator tempo de execução traz a característica 

de que a colaboração com parceiros encurta o processo no FEI 

incremental (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012). Ela foi evidenciada nas 

duas organizações, uma vez que esses parceiros são os fornecedores e 
outros stakeholders. Também emergiu da análise nas duas organizações 

que a inovações produzidas dentro do negócio demanda menos tempo.  

Foi unânime entre os dez entrevistados que o FEI radical leva mais 

tempo (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) do que o incremental. Isso se 

deve também à criação de planos de negócios (GARVIN; LEVESQUE, 
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2005; KOEN; BERTELS; KLEINSCHMIDT, 2014b) orgânicos e 

inorgânicos que possam surgir com a criação de uma solução no FEI 

radical. 

A categoria estratégia possui dois fatores. Na estratégia da 

organização, primeiro fator, emergiu do estudo a característica de que no 

FEI incremental, os conceitos de produtos mantêm-se no grupo de 

produtos principal da empresa. No FEI radical isso não ocorre, pois, as 

soluções podem ser produtos que fogem do segmento da empresa, não se 

alinhando com a estratégia macro da organização (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012; ABU et al., 2012). Clientes de outros segmentos 

podem ser alvo desse produto, fruto de inovação radical. 

No fator estratégia do negócio, no FEI radical, foi evidenciada - no 

contexto da organização A - que são necessários novos atributos e 

modelos de negócios para ter uma nova tecnologia aceita (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) e por consequência são considerados novos 

mercados (VERWORN; HERSTATT; NAGAHIRA, 2007). No FEI 

incremental, novos atributos também são exigidos, porém, não é 

necessária a modelagem de negócio, pois a inovação incremental ocorre 

no produto principal da empresa (FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012), ou 

seja, no segmento já atendido. 

Na seção seguinte são apresentadas as considerações finais, 

limitações da pesquisa e sugestões de pesquisas futuras sobre o tema.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

 

Apresentam-se neste capítulo as contribuições finais acerca do 

presente estudo, as limitações da pesquisa e as recomendações para 

trabalhos futuros. 

 

6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação visou alcançar o objetivo geral de analisar 

os fatores que caracterizam o processo do front end da inovação 

incremental e radical nas organizações foco da pesquisa. Para tanto 

realizou-se uma revisão sistemática da literatura e um estudo multicaso, 

com foco em responder à pergunta da pesquisa.  

Os principais resultados do estudo mostram que os fatores que 

caracterizam o FEI incremental e radical são diferentes entre si em sua 

maioria e que os modelos do FEI incremental e radical também 

apresentam distinções. Embora cada organização possa mostrar um 

processo diferente, é possível que os elementos citados nessa pesquisa 

surjam novamente. 

Uma das distinções evidenciadas no estudo coloca em foco a 

perspectiva assumida pelos envolvidos no processo do FEI, onde por um 

lado, o processo nasce da geração de ideias, seleção e refinamento – FEI 

incremental – e por outro, o processo inicia-se assumindo a existência de 

um problema – FEI radical. 

Ainda sobre os modelos, o estudo permitiu compreender que a 

interação com stakeholders tem forte impacto no grau de inovação 

alcançado no processo de pre desenvolvimento de produtos. O contato da 

organização já firmada no mercado com startups que estão surgindo com 

propostas de bens e serviços diferenciados, faz com que a união de 

esforços resulte numa possível radicalização dos entregáveis ao mercado. 

Sobre os fatores, evidencia-se a categoria pessoas como sendo a 

mais importante, pois os fatores ali contemplados, são fundamentais, em 

sua maioria, para a boa condução do FEI, seja incremental ou radical. O 

conhecimento é o fator que se destaca, já que a inovação pode ser vista 

como a combinação de conhecimento. Também porque ele contempla a 

característica multidisciplinaridade, que se mostrou como um fator 
preponderante para que haja inovação radical nas organizações. 

Destaca-se também o fator liderança, que mostra a importância da 

atenção do líder junto aos indivíduos, ao assumir uma postura 

antropocêntrica, fazendo com que esses indivíduos se auto motivem, 

papel este dos entusiastas ou champions.  
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Na categoria Cultura, é destacado o fator cultura organizacional, 

que mostra que quanto maior a aceitação ao erro e o incentivo à 

criatividade, maiores as chances de geração de ideias e soluções radicais. 

O contrário se mostrou bastante evidente, com base no estudo multicaso, 

resultando em inovações incrementais. 

Na categoria processo, o fator formalização do processo destacou 

o quão emergente essa tratativa do FEI radical é, tanto no universo 

acadêmico científico, quanto no universo organizacional – que mostrou 

ainda não ter estruturação e formalização ratificada. 

O fator uso de métodos, técnicas e ferramentas mostrou algumas 

peculiaridades de cada universo inovativo. As MTF’s utilizadas em cada 

FEI do estudo multicaso são específicas das organizações objeto da 

pesquisa, e é possível afirmar que existe uma grande variação na 

utilização delas em outras empresas e nos processos de diferentes graus 

de inovação. 

O fator tempo de execução, da categoria tempo, relata algo que 

parece óbvio quando se analisa o processo de inovação como um todo, 

mas ainda é um tanto nebuloso quando se trata apenas da etapa do FEI.  

Quanto à categoria estratégia, o estudo empírico mostrou que em 

casos de inovação radical, é comum que o produto resultado desse 

processo seja de outro segmento, diferente do produto principal da 

organização. Desse modo, isso implica em mudanças na estratégia 

organizacional. Como entrega da inovação radical, podem surgir um novo 

negócio, que em alguns casos pode se desprender da estratégia da 

organização, e passar a ser conduzida como uma nova organização. 

A contribuição científica desta dissertação foi fazer uma 

investigação sobre o os fatores que caracterizam o FEI incremental e 

radical, sendo este um campo aberto para estudos, e por apresentar 

lacunas quanto ao identificado na literatura. Do ponto de vista acadêmico 

a dissertação ainda contribui com mapeamento dos processos e 

identificação das atividades concernentes à cada um deles, com 

semelhanças e diferenças quanto aos modelos encontrados na literatura. 

Por fim, como contribuição para a gestão da inovação empírica, 

essa pesquisa evidenciou fatores que parecem estar implícitos no dia a dia 

empresarial, e em determinados momentos a atenção necessária não é 

despendida sobre eles. Os fatores e características aqui destacados 
esclarecem os pontos que podem e devem ser trabalhados por 

organizações que inovam, seja no grau incremental ou radical. Ela pode 

nortear o entendimento de gestores que visam se destacar nos seus 

segmentos.  
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6.2. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa apresenta algumas limitações.  

a) A primeira delas decorre do fato de haver poucos 

trabalhos estratificando o FEI em função do grau de 

inovação, e assim, existirem contradições e lacunas a 

serem preenchidas na literatura sobre o tema.  

b) Em segundo lugar, a quantidade de indivíduos 

entrevistados. Foram entrevistados colaboradores das 

organizações que, em ambos os casos, são vistos como 

pessoas que entendem do processo e trabalham nas áreas 

de inovação das organizações. Contudo, com os dados 

obtidos na presente pesquisa obteve-se uma coleta de 

dados satisfatória, que pode servir de base para outras 

pesquisas. 

c) A terceira limitação é o fato de os resultados serem 

baseados na percepção dos sujeitos: os “vieses” pessoais 

devem ser considerados nas respostas obtidas, bem como 

na análise dos dados feita pelo pesquisador. 

d) Ainda, se tratou de estudo multicaso em duas empresas 

sul-brasileiras, do mesmo segmento - máquinas elétricas - 

e seus resultados não podem ser generalizados. 

 

 

6.3. RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

No decorrer de uma pesquisa emergem novas possibilidades de 

trabalhos relacionados ao tema orquestrado. Assim, apresentam-se 

sugestões de pesquisas futuras: 

 

a) Realizar mais pesquisas empíricas sobre os fatores que 

caracterizam o FEI incremental e radical, em contextos e 

empresas de outros segmentos das apresentadas, visando 

complementar o exposto no estudo;  

b) Verificar quantitativamente a relevância de cada fator no 

FEI incremental e radical dos processos de inovação das 
organizações; 

c) Pesquisar isoladamente cada fator em organizações de 

origens diferentes, em países distintos, com o objetivo de 

identificar semelhanças e diferenças na tratativa de cada 

um deles; 
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d) Propor um framework aspirando nortear análises e 

melhorias para o desenvolvimento de inovação radical em 

organizações que ainda não desenvolvem inovações desse 

grau. 

 

Na seção seguinte são apresentadas as referências da pesquisa. 

Em seguida, estão presentes os apêndices A e B, resultantes do estudo. 
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APÊNDICE A – QUADRO TEÓRICO COMPLETO 

 

Fatores que caracterizam o FEI incremental e radical 

 
CATEGORIAS FATORES FEI INCREMENTAL FEI RADICAL 

Pessoas Atitudes dos 

colaboradores 

Colaboradores aguardam 

as demandas - problemas e/ou 

oportunidades - da organização 

(REID; BRENTANI, 2004) 

Colaboradores identificam e 

buscam informações sobre o 

problema ou oportunidade (REID; 

BRENTANI, 2004) 

  A busca por informações 

depende sobretudo do colaborador 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 

- Existência de um entusiasta, 

também chamado de champion, que 

busca entender o problema e "juntar 

as peças" (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

- Menor foco na inovação e 

maior foco no entendimento dos 

erros do passado (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

Conhecimento   Maior conhecimento de 

mercado do invivíduo ou equipe 

potencializa a geracão de ideias 

radicais (LEDWITH et al., 2012) 
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- "O conhecimento 

interpretativo é necessário em maior 

medida" (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

Fator multidisciplinariedade predomina no FEI incremental e 

radical, transformando ideias em conceitos de produtos (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

- Importância das redes 

internas como fomentador do 

intercâmbio de conhecimento 

organizacional (LEDWITH et al., 

2012) 

Experiências anteriores 

facilitam a análise de viabilidade 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 

2012) 

Lógica de seleção limitada 

pela falta de conhecimento crítico em 

campos totalmente novos (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

Competências e 

habilidades dos indivíduos são 

suficientes (VERWORN; 

HERSTATT; NAGAHIRA, 

2007) 

São exigidas novas 

competências e habilidades dos 

indivíduos para que esses consigam 

perceber o conceito de produto 

(VERWORN; HERSTATT; 

NAGAHIRA, 2007)  

  Necessidade de investimento 

em processos de aprendizagem 

coletiva" (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 
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- Importância de um 

colaborador que compartilhe e 

dissemine informações externas no 

meio organizacional incorporando 

conhecimento (REID; BRENTANI) 

- Ambiente desafiador que 

exige o compartilhamento, 

socialização e combinação do 

conhecimento (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

  Necessita de novos 

conhecimentos técnicos (ABU et al., 

2012) 

- Uso de network para suprir as 

necessidades de conhecimento 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 

Liderança - Liderança prioriza as redes 

externas (KÄRKKÄINEN; 

OJANPERÄ, 2006; BAHEMIA; 

SQUIRE, 2010; ROBBINS; 

O'GORMAN, 2015). 

Liderança centrada na 

gestão de projetos (ROBBINS; 

O'GORMAN, 2015). 

Liderança focada no 

indivíduo e na baixa formalização do 

processo (ROBBINS; O'GORMAN, 

2015). 

Capacidade 

criativa 

  Conta com a abordagem da 

“criatividade aberta” (STEINER; 
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2009; ROBBINS; O'GORMAN, 

2015) 

- Necessidade de maior nível 

de "criatividade" (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012; AAGAARD, 

2015) 

Cultura Cultura 

organizacional 

- Cultura da organização ou da 

sua origem impactam nas decisões no 

FEI radical (AAGAARD, 2015). 

Processo Formalização 

do processo 

Organização identitica e 

analisa as oportunidades por 

meio de um processo formal 

(KOEN ET AL., 2001) 

"parece ser um processo 

inerentemente desestruturado" e "os 

participantes não necessariamente 

empregam um processo formal e 

altamente estruturado de front end" 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 

  Sugere-se maior latitude de 

exploração e menor uso de 

estruturação processual 

(AAGAARD, 2015). 

A gestão de ideias é uma 

ferramenta processual efetiva e 

bem integrada no FEI de 

projetos incrementais 

(AAGAARD, 2012) 

O uso da gestão de ideias não 

é recomendado no FEI de inovações 

radicais (AAGAARD, 2012) 

- "O front end tende a ser 

definido de forma menos explícita" 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 
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Sugere-se que não devem ser utilizadas formas distintas (formais 

e informais) no processo de seleção de ideias incrementais e radicais 

(ELING; GRIFFIN; LANGERAK, 2016) 

Fluxo de 

informações no 

processo 

Geração de ideias ocorre 

de forma sistemática, através da 

captura, compartilhamento e 

registro de ideias e feedbacks 

(KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b) 

Geração de ideias usa 

etnografia e coleta ideias diretamente 

no contato com novas tecnologias 

(KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b) 

Entende as necessidades 

de mercado com ajuda de 

pesquisas de mercado, 

colaboração com clientes e 

fornecedores (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012). 

As organizações precisam 

confiar nas pesquisas informais de 

mercado e contar com a colaboração 

de usuários piloto (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012). 

 

O contato com os clientes (usuários 

piloto) é visto como uma prática 

importante para o FEI radical 

(LEDWITH et al., 2012). 

"necessita de mais 

informações acerca das 

necessidades dos clientes" (ABU 

et al., 2012) 

"análise de produtos de 

concorrentes e melhoria contínua são 

atividades importantes para gerar 

novas ideias de produtos de inovação 

radical." (ABU et al., 2012) 

  A identificação de 

oportunidades está focada em 

tendências econômicas, 
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demográficas, regulatórias (KOEN; 

BERTELS; KLEINSCHMIDT, 

2014b) 

A geração de ideias para projetos de inovações radicais e 

incrementais requer orientação para o cliente (POETZ; SCHREIER, 

2012; GURTNER; REINHARDT, 2016). 

A integração dos clientes 

nas atividades de avaliação e 

priorização de ideias é mais 

comum na geração de um 

resultado inovador incremental 

(ROBBINS; O'GORMAN, 

2015). 

Necessidade de ouvir os 

clientes, usuários, concorrência, 

fornecedores e usar conhecimentos 

relevantes que possam fornecer 

ideias radicais (AAGAARD, 2015). 

  O FEI radical emerge na 

identificação e resolução de 

problemas convertidos em ideias e 

conceitos radicais (FRISHAMMAR 

et al., 2016). 

- "Grande fluxo de informações 

externas gera combinação de 

conhecimento na organização (REID; 

BRENTANI, 2004). 

 

O ambiente aberto reporta-se a 

abertura adotada pela organização 

permitindo que ideias externas 



188 

 

possam ser desenvolvidas 

(LEDWITH et al., 2012). 

- A história, cultura, valores, 

necessidades e esforços de clientes 

são considerados na análise e solução 

de problemas (FRISHAMMAR et 

al., 2016). 

- No refinamento, as ideias 

selecionadas são confrontadas com 

critérios como: o problema 

formulado; sua unicidade; e os 

requisitos do cliente 

(FRISHAMMAR et al., 2016). 

Tecnologia Adequação 

tecnológica 

  "A inovação radical envolve 

graus de incerteza tecnológica, o que 

torna mais complexa a ligação das 

capacidades tecnológicas às 

necessidades do mercado" 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 

- Considera novas tecnologias 

com base em tecnologias e mercados 

existentes (GARCIA; 
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CALANTONE, 2002; GURTNER; 

REINHARDT, 2016) 

Uso de 

tecnologia 

- A análise de oportunidades 

também é orientada pelo uso de 

ferramentas tecnológicas em sua 

execução (KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b) 

Tempo Tempo de 

execução 

"uso de pesquisas de 

mercado, colaboração com 

clientes e fornecedores encurtam 

o tempo do processo de 

inovação" (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

"Por se tratar de um campo 

novo com inúmeras informações, é 

necessário mais tempo para executar" 

(FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012) 

  A criação de um plano de 

negócio para atender às necessidades 

de um cliente pode levas mais de um 

ano, sendo que a estratégia desse 

novo negócio pode ser modificada 

em função das mudanças no mercado 

(GARVIN; LEVESQUE, 2005; 

KOEN; BERTELS; 

KLEINSCHMIDT, 2014b) 
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Estratégia Estratégia da 

organização 

- "Novos conceitos no FEI 

radical tendem a criar necessidades 

de mudanças na organização - 

exemplo: modelos de negócios e 

redes de clientes." (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

 

"demanda maior atenção no 

alinhamento do conceito do produto 

à estratégia da organização" (ABU et 

al., 2012) 

Estratégia do 

negócio 

"é necessária a 

apresentação das definições do 

novo produto de forma a 

oferecer os atributos corretos 

para os clientes" (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

"é necessária a modelagem de 

novos atributos e de novos modelos 

de negócios para que haja 

lucratividade e aceitação com a 

tecnologia" (FLORÉN; 

FRISHAMMAR, 2012) 

  São considerados novos 

mercados-alvos e novos clientes, 

bem como novos canais de 

distribuição e publicidade 

(VERWORN; HERSTATT; 

NAGAHIRA, 2007). 

- Na formulação do problema, 

que resultará num conceito radical, 

são avaliados os critérios: valor da 

solução para o cliente e impacto de 
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mercado da solução 

(FRISHAMMAR et al., 2016). 

 

  



192 

 

APÊNDICE B - ROTEIRO ENTREVISTA 

 
Explicar e mostrar o que é o front end da inovação e perguntar se 

a organização executa essa etapa do processo de inovação. Foco da 

pesquisa é apenas esse, não compreendendo a etapa de 

desenvolvimento e comercialização. Explicar o que se entende por 

inovação radical e incremental. 
 

O termo "front end da inovação" refere-se a fase inicial do processo 

de inovação, em que ideias são geradas e selecionadas, oportunidades são 

identificadas e analisadas, potenciais conceitos são elaborados, e projetos 

com potencial de desenvolvimento são planejados (BRENTANI; REID, 

2012; KHURANA; ROSENTHAL, 1998; KOEN ET AL. 2001; 

FLORÉN; FRISHAMMAR, 2012; KOCK; HEISING; GEMÜNDEN, 

2015). 

 

Inovação radical é aquela constitui a produção de um novo 

produto diferente de outros existentes, afim de penetrar num mercado 

totalmente diferente. As atividades necessitam de mais tempo e esforço, 

exigindo melhor gestão e desempenho dos funcionários. A necessidade 

por informações é igualmente maior (NORD; TUCKER, 1987). 

 

Inovação incremental é aquela que resulta em pequenas 

melhorias de produtos e/ou serviços existentes (DEWAR; DUTTON, 

1986), usando tecnologias existentes adaptadas, caracterizada por rápidas 

melhorias na geração de um produto, aprimorando e refinando as 

plataformas de produtos existentes (BAKER; SINKULA, 2002), 

direcionada a mercados existentes (REID; BRENTANI, 2004). 
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Figura 24 - Processo de Inovação 

 
 

Figura 25 - Front End da Inovação 

 
 

CATEGORIAS 

 

Processo 

 
1. Como ocorre a etapa do front end da inovação na organização?  

2. O front end é um processo estruturado ou ocorre informalmente? 

É igual em casos de inovação incremental e radical?  

3. A formalização é importante para a boa condução dessa etapa em 

casos de inovação incremental e radical? 
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4. O processo de geração de ideias que levam a inovações radicais 

e inovações incrementais são semelhantes ou são distintos? Se 

distintos, quais as diferenças?  

5. A forma de identificação de oportunidades que resultam em 

inovações incrementais e radicais são semelhantes ou são 

distintos? Se distintos, quais as diferenças? 

6. Como ocorre a construção de conceito de um produto? 

(Incremental e radical) 

7. Que tipo de informações (ou fontes) / conhecimentos são 

utilizados no FEI (para gerar e selecionar ideias, identificar 

oportunidades e definir o conceito)? (Ex: Informações de: 

concorrentes, de mercado, de tecnologias, internas, ...) 

8. As fontes de informações e conhecimento presentes no processo 

do FEI na criação de Inovação radical e incremental são 

semelhantes ou distintas?  (Ajuda a reduzir as incertezas dessa 

etapa? Baseada em problemas?)   

9. Que fatores são analisados no mercado para o lançamento de uma 

inovação incremental? E no caso de inovações radicais? 

Pessoas 

 

10. Quem são os atores (pessoas) envolvidos no Processo do FEI 

(são distintos ou são mesmo: para gerar/selecionar ideias, 

identificar oportunidades, definir conceito). Existe alguém 

responsável?  

11. Qual o perfil das pessoas que participam do Front End (ideias, 

oportunidades, conceitos)? Costumam ser pessoas com mais 

tempo na organização? Existem envolvidos externos? Cargo que 

ocupam, setor (ou departamento) da empresa que pertencem, 

nível de formação, características pessoais, tipo de atitude?? 

12. Os envolvidos nas análises das oportunidades costumam ser 

pessoas com mais tempo na organização? Existem envolvidos 

externos? 
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13. Os participantes na etapa do FEI são pessoas com formações 

acadêmicas diferentes ou predomina alguma área? 

14. Como é realizada a busca/pesquisa por conhecimento externo 

para as inovações incrementais? E para a radicais? (Ex: 

informações de concorrentes, de mercado, de parceiros, etc.) 

Tecnologia (ou seria Métodos, técnicas e ferramentas) 

 

15. Que métodos, técnicas ou ferramentas são adotadas no processo 

do FEI (para gerar/selecionar ideias, identificar oportunidades, 

definir conceito) (ex: análise de cenários, técnica de criatividade, 

Benchmarking, grupo focal, prototipagem, Etnografia, entre 

outras). 
 

16. Usam algum software/tecnologia na gestão do FEI? Se, sim, 

quais? Tem banco de ideias? Excel? 

Liderança 

 

17. Tem incentivo da alta gestão e liderança para a geração de ideias 

e estímulo da criatividade na empresa? Ideias incrementais e 

radicais? 

Cultura 

 

18. Existe um ambiente propicio a inovação na organização 

incremental e radical? (aceitação do erro/ e riscos, a explicitação 

de ideias pelos colaboradores é incentivada..). 

Estratégia 

 

19. Existe algum produto da organização, considerado uma inovação 

radical, que repercutiu em algum ajuste na estratégia da 

organização? O mesmo acontece em casos de inovações 

incrementais? 

20. Como é tomada a decisão de qual ideia/conceito seguirá para a 

etapa do desenvolvimento? (Alinhamento estratégico, 

viabilidade, análise de risco). 
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Tempo 

 

21. Quanto tempo, em média, leva para uma ideia ou oportunidade 

identificada virar conceito e então passar a ser desenvolvida 

(tangível)? Há diferença se for incremental ou radical? 

 


