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Autores como Cooper (1988), Koen et al. (2001), Koen et al. (2002),
Whitney (2007) recomendam técnicas e ferramentas consideradas eficazes para o PDP –
Processo de Desenvolvimento de Produto e que podem auxiliar, se bem conduzidas, na
“geração de ideias, seleção de ideias, identificação de oportunidades, seleção de
oportunidades, desenvolvimento de conceitos e seleção de conceitos”, que são
atividades realizadas durante o pré-desenvolvimento do processo de desenvolvimento
de produtos, também conhecido como Fuzzy Front End do Desenvolvimento. A seguir
apresenta-se uma síntese dessas técnicas agrupadas por atividades típicas do prédesenvolvimento.

1. Identificação e seleção de oportunidades

Entre as principais técnicas utilizadas para identificação e seleção de
oportunidades estão: Tecnology Roadmapping, Inteligência Competitiva, Técnicas de
Voz do Consumidor (Benchmarking, Crowdsourcing, Grupos de Foco entre outros).

Tecnology Roadmapping
O technology roadmapping auxilia na estruturação, desdobramento,
comunicação e estabelecimento da visão de futuro da organização e na sua integração
com os planos de mercado, produto e tecnologia (PHAAL et al. 2001; PHAL et al.
2004; KAPPEL, 2001; ALBRIGHT e NELSON, 2004).
Segundo Kerr et al. (2012) o tecnology roadmapping estabeleceu-se
como um factor-chave para o desenvolvimento da estratégia. Ele fornece aos gerentes a

capacidade de vincular mercado e direcionadores de negócios, produtos e serviços,
tecnologias, capacidades e recursos. O desenvolvimento de estratégia é inerentemente
um complexo desafio para uma organização e normalmente requer a combinação de
esforços
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SCHOONHOVEN, 1990; BROWN e EISENHARDT, 1998; WEBER e DONAHUE,
2001). É essencialmente uma forma de trabalho do conhecimento, ou seja, a partilha,
aquisição e aplicação do conhecimento (PURSER e MONTUORI, 1995).
Para Probert e Radnor (2003) o technology roadmapping induz ao
aprendizado dentro de um grupo, auxiliando aos seus membros a descobrirem novas
oportunidades para o negócio. Em seguida ela auxilia na criação de uma visão unificada
que permite que o grupo delineie os novos caminhos e explique como atravessá-los,
sendo portando um método viável para auxílio nas atividades realizadas durante o prédesenvolvimento de produtos.
Para Kappel (2001), o TRM neste contexto representa um método que
mostra as prioridades entre os parâmetros de mercado, produto e tecnologia, além de
encontrar objetivos interligados através deles. Como consequência da aplicação do
technology roadmapping a empresa consegue justificar seus investimentos e ainda
aprimorar a coordenação dos esforços para que os seus objetivos sejam alcançados.
Existe na literatura um conjunto de práticas classificadas como as
“Melhores práticas do technology roadmapping”. Estas melhores práticas descrevem
fatores que devem ser considerados durante a aplicação do método. A verificação desses
fatores assegura que os resultados do método atendam às expectativas da empresa. A
seguir são apresentadas oito melhores práticas obtidas na literatura (citadas abaixo)
sobre o tema:
1. O sucesso do technology roadmapping nas empresas depende do apoio de um
patrocinador influente. Essa pessoa tem o papel de manter a alocação de
recursos necessária para a sua aplicação e defender sua importância para a
empresa (STRAUSS e RADNOR, 2004; GARCIA e BRAY, 1997; PHAAL,
2004).
2. A probabilidade de sucesso é influenciada pela presença de especialistas ou
facilitadores no processo de aplicação. Esses atuam na condução do time,
coordenam o trabalho, esclarecem dúvidas no processo e direcionam os esforços
de acordo com as necessidades da empresa (GARCIA e BRAY, 1997;
ALBRIGHT e KAPPEL, 2003; PHAAL, 2004).

3. O roadmapping é um processo multifuncional. Portanto, a participação de
representantes de áreas distintas e relacionadas ao contexto a ser analisado é
considerado fator primordial (ALBRIGHT e NELSON, 2004; GARCIA e
BRAY, 1997). Em alguns casos é necessário trazer especialistas relacionados
com campos de tecnologia, mercados ou indústrias externos à empresa. Assim é
adquirida uma visão mais ampla das oportunidades e ameaças (PHAAL, 2004).
4. Os participantes que compõem o time, além de prover os conhecimentos,
também devem acreditar nos resultados do método para que ele tenha maiores
chances de sucesso (PHAAL, 2004). Um caminho para criar esse
comprometimento é sua aplicação em áreas críticas da empresa (KAPPEL,
2001).
5. Para que a comunicação dos resultados seja eficaz, Albright e Nelson (2004)
destacam a importância de existir uma linguagem (vocabulário e sintaxe)
comum na empresa. O que facilitaria a troca de informações entre as áreas
funcionais.
6. Probert e Radnor (2003) e Phaal (2004) mostram que devido aos diversos
ambientes e objetivos onde o TRM pode ser aplicado, existe uma grande
necessidade de customização associada à sua aplicação. A partir dessa
customização é possível atingir uma melhor eficácia do método para cada caso
específico.
7. O processo de aplicação é considerado o principal responsável pela agregação de
valor do TRM, portanto esse deve ser valorizado pela empresa (PROBERT e
RADNOR, 2003; PHAAL, 2004).
8.

O horizonte temporal de planejamento é um fator importante (PHAAL, 2004).
A presença do tempo é reconhecida como um dos diferenciais do TRM quando
esse é comparado com outros métodos (ALBRIGHT e NELSON, 2004). Assim
o horizonte de tempo deve ser cuidadosamente definido pela empresa.
Kappel (2001) combina dois critérios para classificar o uso do technology

roadmapping. No primeiro critério ele verifica a amplitude do negócio para entender se
o método é aplicado no contexto de uma única empresa ou em um setor industrial. No
segundo ele define se o objetivo do método é posicionar o negócio no ambiente onde
atua ou estabelecer uma trajetória a ser percorrida. Essa classificação resulta em quatro
possíveis aplicações para o technology roadmapping, como mostrado na Figura 1.
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Figura 1 - Classificações do TRM
Fonte- Adaptado de Kappel (2001)



TRM de Ciência ou Tecnologia: visa compreender melhor o futuro,
identificando tendências específicas e gerando previsões mais consistentes sobre
as tecnologias para uma indústria.



TRM de Setor Industrial: tem como objetivo estabelecer as expectativas de
desenvolvimento das tecnologias em relação ao setor industrial.



TRM de Produto-Tecnologia: busca alinhar as decisões de desenvolvimento de
produtos e tecnologias com as tendências de uma empresa.



TRM de Produto: articula a estratégia e a evolução de um produto e/ou famílias
de produtos de uma empresa.
Baseado nas informações citadas, o Tecnology Rodmapping pode ser

definido como um método visual e flexível de apoio às atividades realizadas no frontend do processo de desenvolvimento de produtos auxiliando principalmente na
identificação de oportunidades através da análise de potencialidades de mercado e das
capacidades e restrições tecnológicas da empresa. Para ser bem sucedido é necessário o
apoio e participação de todos os envolvidos, incluindo a alta gerência.

Inteligência competitiva
Inteligência competitiva (IC) é definida pela SCIP – SOCIETY OF
COMPETITIVE INTELLIGENCE PROFESSIONALS (2012) – como um programa
sistemático e ético para coleta, análise e gerenciamento de informação externa que pode
afetar planos, decisões e operações de uma empresa. Posto de outro modo, IC é o
processo de realçar a competitividade do mercado por meio de um maior entendimento
dos concorrentes e do ambiente competitivo. Especificamente, é a coleta e análise legais
de informações quanto às capacidades, vulnerabilidades e intenções dos concorrentes,
conduzida pelo uso de banco de dados e outras fontes abertas e por meio de
investigações éticas.
De acordo com Tyson (2002), a inteligência competitiva pode ser
entendida como um processo sistemático que transforma dados e informações dispersas
em conhecimento estratégico, visando o conhecimento da posição competitiva atual e os
planos dos concorrentes e configurando-se portanto em uma ferramenta de
identificação, analise e seleção de oportunidades.
Para Fuld (2010), o objetivo da IC é fornecer entendimento e
possibilidade da empresa se antecipar aos problemas que possam afetá-la. É necessário
estar atento aos movimentos dos concorrentes, clientes e governos. Tais informações
estão atualmente disponíveis em várias fontes e hoje são facilmente obtidas através da
internet. Muitas vezes o executivo já tem acesso a essas informações, mas peca ao
analisá-las e ignora pontos importantes.
Segundo o autor grandes empresas como a Shell adotam inteligência
competitiva em suas atividades. A empresa faz isto ao projetar cenários para se
antecipar às tendências e movimentações. Ela cria, por exemplo, vários cenários com
preços diferentes do petróleo e cria estratégias para cada um deles.
Para Porter (2006) as etapas que consistem no ciclo de Inteligência
Competitiva são:


Coleta de dados primários (de campo) e secundários (publicados);



Compilação dos dados coletados;



Classificação dos dados;



Análise e processamento;



Comunicação aos estrategistas;



Análise dos competidores para a formulação da estratégia.

De modo geral, o processo é constituído de algumas etapas importantes, a
primeira delas está na coleta de informações, que só é possível através do
monitoramento continuo do ambiente de negócios. Após esta etapa inicial é importante
que os dados e informações colhidos no ambiente competitivo sejam organizados,
analisados e processados. Neste aspecto se faz necessária a utilização de técnicas e
metodologias específicas de acordo com a disponibilidade de informações e do
problema a ser resolvido. Por fim a etapa de tomada de decisão para a ação, esta é a
conexão existente do processo de inteligência competitiva com o processo de
planejamento estratégico da organização e a sua consequente execução.
De acordo com a SCIP, a IC pode ser conduzida por empresas de todos
os tamanhos, fornecendo aos executivos alertas antecipados sobre mudanças no cenário
competitivo e permitindo que eles tomem decisões fundamentadas sobre diversas
questões, desde marketing, P&D e táticas de investimento até estratégias de negócio de
longo prazo.
LESCA (2003) se refere à inteligência competitiva como o processo
coletivo e pró-ativo, por meio do qual os membros de uma empresa rasteiam
informações relativas ao ambiente externo e as possíveis mudanças relativas a ele.
Softwares de business intelligence são utilizados como ferramentas que
promovem a obtenção de dados sobre mercado e concorrência. Geralmente são
desenvolvidos em torno de dois conceitos: data warehouse e data mining.
O data warehouse provê acesso a dados logicamente estruturados
contidos em bancos de dados e arquivos eletrônicos, ajudando a transformar dados em
associações potencialmente interessantes que podem ser chamadas de informações.
Para Dal‟Alba (2001), Data Warehouse pode ser definido como um
banco de dados especializado que integra e gerencia o fluxo de informações a partir dos
bancos de dados corporativos e fontes de dados externos a empresa. Ressalta-se que não
existe nenhum modelo pronto a ser utilizado, pois requer um levantamento das
necessidades da empresa e das pessoas que nela atuam, para a definição e construção da
base de dados corporativa (COOK e COOK, 2000).
O data mining é o processo de encontrar, explorar e modelar dados para
revelar associações ou padrões potenciais. Usando análises estatísticas sofisticadas, as
aplicações de data mining descobrem relações entre os dados que não seriam notadas
por outros métodos. O objetivo desta ferramenta é extrair informações potencialmente
úteis a partir de dados "crus" armazenados em um Data Warehouse ou em bancos de

dados dos sistemas operacionais, porém, preferencialmente nos primeiros, por já
estarem consolidados. Para tal, utilizam-se técnicas sofisticadas de procura, como
algoritmos de Inteligência Artificial, Redes Neurais, Árvores de Decisões, Regras de
Indução, ou ainda, combinações entre elas. Para Back (2002), o resultado obtido pela
aplicação do Data Mining deve ser compacto, legível (apresentado de alguma forma
simbólica), interpretável e deve representar fielmente os dados que lhe deram origem.
Isso é necessário porque as pessoas normalmente estão mais interessadas em obter o
conhecimento propriamente dito do que os modelos matemáticos.

Técnicas de Voz do Consumidor (VOC)
Para Von Hipel (1986); Griffin e Hauser (1993); Thomke (2001); Payne
et al. (2008); Prahalad e Ramaswamy (2004); Cooper (2001); Cooper e Edgett (2007);
Schirr (2012); Mogge e Schoormans (2012), o foco no cliente continua sendo
fundamental para descobertas de grandes oportunidades de novos produtos.
Para Cooper (2001) e Cooper e Edgett (2007) a obtenção de ideias como
maneira de se identificar oportunidades de novos produtos se dá através da: i) ideação
estratégica; ii) do sistema de captura e manejo de ideias; iii) do esquema de sugestão de
ideias dos empregados; iv) da pesquisa científica fundamental direcionada; v) do
engajamento de pessoas externas à empresa para a geração de ideias (prática de open
innovation) e vi) pesquisa da voz do consumidor – VOC “voice of the customer”.
Segundo Cooper e Edgett (2007), o foco no cliente com o uso de técnicas
da voz do consumidor (VOC) é fundamental para descobertas de oportunidades para
novos produtos. Segundo os autores, os principais meios de identificação de
oportunidades através dos consumidores são: grupos de foco de detecção para
problemas; brainstorming com clientes; visitas aos clientes com entrevistas
aprofundadas; acampamento ou etnografia; análise dos lead users; e crowndsourcing.
Cooper e Edgett (2007) defendem a importância da contribuição dos
“grupos de foco e brainstorming” com a participação de consumidores e profissionais
como meio de identificar problemas e a partir da identificação destes problemas
gerarem novas oportunidades para a empresa, seja através da assimilação de melhorias
para produtos já existentes ou para o desenvolvimento de novos produtos.
Os grupos de foco e brainstorming podem ajudar no levantamento de
informação de uma base ampla de clientes. A principal vantagem dos grupos de foco e
do brainstorming é que a dinâmica de grupo cumpre um papel fundamental na geração

de informação útil sobre novos produtos. Segundo Alam (2005), a prática desse tipo de
interação é bastante difundida, tendo como exemplo a Procter & Gamble no
desenvolvimento de seu modelo Crest SpinBrush.

Grupos de Foco
A realização de um estudo com grupos de foco é uma das possíveis
alternativas para reunir informações de pesquisas em geral e, principalmente, em
pesquisas de mercado. No entanto, como observado por Beyea e Nicoll (2000a), tais
informações serão úteis somente se o estudo for conduzido seguindo um roteiro
sistemático que assegure confiabilidade e a validade dos dados coletados.
Dessa forma esses autores, Beyea e Nicoll (2000b), sugerem que a
elaboração de uma pesquisa utilizando grupos focados pode ser realizada em seis
etapas: 1) planejamento, 2) identificação e convite aos participantes, 3) elaboração de
questões e roteiro de aplicação, 4) detalhamento logístico, 5) escolha do moderador, e 6)
análise dos dados. Tais etapas são detalhadas na sequencia:
1. Planejamento: na etapa de planejamento se determina o objetivo do estudo de forma
clara e centrada em torno do tópico a ser investigado. Segundo Simon (1999) essa
discussão deve ser iniciada entre seis e oito semanas antes da realização do primeiro
grupo de foco, a fim de que as etapas posteriores sejam executadas de forma lógica e
possam ser reavaliadas em tempo hábil. Nessa etapa, define-se a população-alvo, tendo
em vista os objetivos anteriormente definidos. Os grupos de foco não estão sujeitos às
regras de composição de amostra usuais em pesquisas quantitativas. Os clientes
convidados a participarem das reuniões devem representar de maneira consistente a
população-alvo. A avaliação do grau de representatividade da amostra é feita
subjetivamente, apoiada em informações coletadas e relacionadas ao assunto em
pesquisa.
2. Identificação e convite aos participantes: a busca por participantes pode ser
realizada por meio de consulta a bancos de dados, listas de clientes ou critérios de
escolha segundo a necessidade de informação. A complexidade do assunto a ser tratado
direciona o número de participantes em cada sessão. Embora os grupos focados variem
em tamanho, a maioria dos encontros deve ter entre oito e doze participantes. Para
Beyea e Nicoll (2000a), um número inferior a oito tende a limitar as conversas, já que
poderá não haver diversidade suficiente para estimular a participação dos convidados.

Um número superior a doze, por outro lado, pode tornar o grupo de foco improdutivo,
pois alguns membros podem não ter a oportunidade de se manifestarem.
3. Elaboração de questões e roteiro: o conjunto de questões a ser aplicado é semiestruturado e deve ser apresentado aos participantes sob a forma de perguntas, palavraschave ou frases completas. O tempo recomendado para cada encontro de grupo focado
permite realizar entre seis e dez questões. De acordo com Greenbaun (2000), as
questões apresentadas no início de cada grupo focado devem iniciar a abordagem por
temas mais genéricos para, em seguida, tratar de assunto específico do objetivo do
estudo. Por outro lado, o roteiro garante a apresentação adequada das questões aos
participantes do grupo focado, pois serve como referência para que o moderador
conduza cada sessão de forma similar, de tal forma que a abordagem aos participantes
do grupo focado contemple todos os objetivos estabelecidos e a sessão transcorra dentro
do tempo previsto.
4. Detalhamento de aspectos logísticos: nessa etapa, a infraestrutura necessária para a
realização de cada sessão de grupo de foco é estabelecida. Para Edmuns (1999) e
Greenbaun (2000), os aspectos mais importantes a se considerar são local e horário de
início; tempo de duração e equipamentos. Simon (1999) recomenda utilizar blocos de
anotações, canetas, flip chart, manuscrito do roteiro, lista de participantes com
respectivos telefones, rótulos com nomes dos participantes, alimentos e bebidas,
relógio, gravador ou filmadora, caso sejam necessários.
5. Escolha do moderador e condução da entrevista: para Edmuns (1999) e
Greenbaun (2000) as características desejáveis em um bom moderador de grupo focado
incluem: a) ter experiência na condução de grupo de foco; b) ter empatia, boa memória,
audição e concentração; c) ser um bom relator; 4) ter conhecimento sobre o assunto
abordado; d) possuir conhecimentos básicos sobre dinâmica de grupo e técnicas de
moderação de grupos de foco e; 6) ter habilidade para captar informações verbais e não
verbais dos participantes.
6. Análise dos dados: a análise dos dados coletados deve considerar o significado das
palavras proferidas, o contexto em que as ideias foram expostas, a frequência e a
extensão dos comentários (SIMON, 1999). Por se tratar de análise qualitativa de dados,
as técnicas mais usuais de avaliação podem ser definidas em três categorias, conforme
destaca Edmuns (1999): 1) descrição, em que se procura descrever as observações
geradas nos grupos focados; 2) análise, que consiste em seguir uma forma criteriosa e
sistemática de identificação de fatores-chave e suas relações e 3) interpretação, em que

se busca o significado dos dados coletados e o entendimento do contexto de aplicação.
Os dados levantados podem ser colocados em tabelas comparativas, nas quais se
procura associar as respostas por similaridades.
Alguns autores denominam os grupos de foco também de painéis com
clientes, entretanto, segundo Malhotra (2001), a diferença é que nos painéis com
clientes, o tema de discussão é bem mais específico e com maior frequência de
encontros. Outra diferença é o menor número de participantes nos painéis com clientes
quando comparadas com os grupos de foco.

Etnografia
Outro método defendido por Cooper e Edgett (2007) e Rosenthal e
Capper (2006) é o da etnografia, que se constitui em uma subdisciplina da antropologia
descritiva que se dedica a compreender crenças, valores, desejos e comportamentos das
pessoas por meio de uma experiência vivida. Através de observação e escuta atenta,
etnógrafos e outros membros de uma equipe de pesquisa podem reunir mais
informações, tais como as dificuldades na utilização de produtos e que os consumidores
aprenderam a aceitar, mas que se melhoradas pode-se tornar uma fonte de oportunidade
para a empresa (ROSENTHAL e CAAPER, 2006).
O objetivo da etnografia é desenvolver um estudo sobre as atividades
realizadas por uma pessoa ou grupo social e as relações entre essas atividades e também
compreender como elas são realmente efetuadas (NARDI, 1997). Assim, a etnografia
envolve o estudo de pessoas realizando tarefas no seu cotidiano e que estão interagindo
em ambientes sociais. O resultado desse estudo são informações qualitativas sobre essas
interações.
Em projetos de desenvolvimento de novos produtos, Buur e Matthews
(2008) consideram a aplicação desses princípios um tema recente, particularmente nos
Estados Unidos, e que tem como vantagem maior entendimento das necessidades dos
clientes. Dessa forma, a etnografia aplicada no PDP tem se tornado uma prática que
emprega as teorias antropológica e sociológica para definir novos produtos, serviços,
tecnologias, usuários e usos (CRABTREE, 2003).
Na fase de pré-desenvolvimento esta prática pode representar a
possibilidade de identificar e criar novas oportunidades, na medida em que consegue
observar de perto as principais necessidades e dificuldades dos clientes, criando

inclusive a possibilidade não só de um novo produto, mas também de um novo
mercado.
Os principais métodos etnográficos, para levantamento de informação,
consistem de entrevistas, observação e observação participativa (NARDI, 1997;
BARANAUSKAS et al. 1998). As entrevistas podem ser estruturadas, quando as
questões são predeterminadas; flexíveis, quando existe um conjunto de tópicos sem uma
sequência específica e definida e semi- estruturadas, quando existe um conjunto de
questões que pode conduzir a entrevista. A observação pode ocorrer de forma direta ou
indireta.
Na observação direta, os clientes podem ser observados individualmente,
fazendo seu trabalho normal ou tarefas específicas. Nesse caso, o observador faz
anotações sobre comportamentos que julgar interessantes ou registra o comportamento
de outra forma, por exemplo, através da medição do tempo da realização de uma tarefa.
A observação indireta é feita com base em um algum tipo de registro como, por
exemplo, gravações em meio digital. Nesse caso, a distância entre o observador e a
pessoa em estudo se tornará maior e, como a quantidade de dados a serem analisados
aumenta, leva-se muito mais tempo para concluir uma análise (BARANAUSKAS et al.
1998).
No caso da observação participativa, o etnógrafo precisa estar envolvido
no dia a dia das pessoas que estão sendo estudadas. Seus primeiros usos datam do
século XIX e concentraram-se no estudo de pessoas vivendo em seu hábitat natural. Um
exemplo refere-se ao estudo das sociedades nativas latinas em que o etnógrafo
participava do cotidiano das populações tecendo cestos, cuidando de animais dentre
outras atividades (NARDI, 1997). Esse método ajuda o profissional a compreender e
sentir o ritmo e desafios daqueles que está estudando.
A etnografia pode ser adotada por qualquer empresa para acompanhar o
dia a dia de um cliente/usuário e identificar através de deus hábitos e comportamentos
oportunidade de melhoria em um produto próprio ou da concorrência ou ainda
identificar possibilidades de um produto totalmente novo. Grandes corporações como a
IBM, Intel e Xerox utilizam a teoria da etnografia nos seus projetos de desenvolvimento
de produtos (BUUR e MATTHEWS, 2008).
Profissionais das filiais europeias da Ford frequentam salões de beleza e
casas noturnas londrinos com a missão de se aproximar dos echo boomers (nome dado
aos jovens nascidos entre 1982 a 1995 e considerados a massa dominante de consumo

do planeta). A Johnson & Johnson leva seus profissionais de marketing para as praias
brasileiras para conhecer os hábitos dos usuários de protetor solar. Estes são alguns
casos vivenciados pelas empresas com o intuito de coletar as informações dos
consumidores que as pesquisas não revelam.
Os estudos etnográficos são registrados, geralmente, na forma de
anotações e/ou com o apoio de algum equipamento. A bibliografia apresenta a gravação
em meio digital, DVD entre outros como um dos tipos de registros que mais permite
extrair conhecimento sobre as atividades de uma pessoa ou grupo social (SUCHMAN,
1987; KARASTI, 1997). Isto se deve ao fato de que o registro dessa forma permite que
o pesquisador veja e reveja as interações que ocorreram durante a realização de uma
atividade. As gravações ajudam a corrigir a tendência de ver o que se quer ver ou o que
se pensou ter visto (KARASTI, 2001).
Já para a análise dos resultados é utilizado um método analítico de
interação. A análise de interação aumenta a visão holística do antropólogo tradicional,
que considera assuntos políticos e sociais com uma orientação analítica detalhada para a
organização das práticas dos usuários (NARDI, 1997). O etnógrafo analisa no detalhe
todos os momentos da prática dos usuários.
O estudo de Lewis et al. (1996) considera dois desafios na adoção da
etnografia. O primeiro relacionado a custos e o segundo relacionado à facilidade de uso
dos dados pela equipe de projeto.
Visitas a clientes também podem se constutituir em uma boa maneira
para se identificar oportunidades. Os gerentes de produtos podem visitar seus clientes
regularmente para discutirem oportunidades de novos produtos. A fabricante de
eletrodomésticos de linha branca, Electrolux, tem realizado este tipo de prática para
identificar oportunidades de melhorias e de novos produtos para sua linha de lavadora
de roupas.

Análise dos Lead Users
Para produtos altamente inovadores são bastante utilizadas as pesquisas
com “usuários líderes” (lead users) (MEADOWS, 2002). A ideia central dessas
pesquisas é usar o conhecimento de alguns poucos usuários líderes para entender de
maneira mais profunda as tendências de mercado. Segundo Meadows (2002), usuários
líderes são usuários inovadores, que estão à frente das mudanças de mercado.

Crowndsourcing
Cooper e Edgett (2007), também afirmam que o crowndsourcing, reunião
de informações através de clientes via internet, pode contribuir para geração de ideias
nas empresas.
Termo cunhado por Howe e Robinson (2006), descreve um modelo de
negócios baseado na web. Em tempos de redes sociais, wikis e grande conteúdo
disponibilizado pelos usuários as empresas passam a ter acesso a enormes quantidades
de informações externas, o que pode contribuir para o processo de inovação. Segundo
Howe (2008) e Fuller et al. (2011), o crowdsourcing pode propiciar a formulação de
bons conceitos principalmente pelo fato de que pessoas mais criativas são mais
propensas a participarem de plataformas de co-criação gerando soluções de qualidade
para as empresas (von HIPPEL, 2005; LICHTENTHALER e LICHTENTHALER,
2009).
O primeiro caso bem sucedido de crowdsourcing apontado por Howe e
Robinson (2006) é o caso da iStockphoto, empresa que cresceu a partir da iniciativa de
um grupo de fotógrafos amadores, que se juntaram para criar um marketplace de
fotografias. Atualmente o iStockphoto tem cerca de 22.000 contribuintes para o site, que
cobram de $1 a $5 por foto básica. Diferentemente dos profissionais, os fotógrafos do
iStockphoto não tem custos fixos para amortizarem e podem cobrar muito pouco por seu
trabalho.
A Nokia buscando aproximar seus

desenvolvedores

dos

seus

consumidores, lançou dois projetos: O Ideas Project, site que capta feedback e
sugestões de usuários e consumidores da empresa, ou seja, o cliente envia sugestões do
que está faltando no celular. Já no Invent with Nokia, a empresa faz parceria com
consumidores para desenvolver patentes em conjunto. Mais recentemente, a Nokia
juntamente com a Microsoft lançou o Appcampus, que premia participantes que
desenvolvem aplicativos para os celulares da marca.
A 3M criou a “The Spark” rede social para estimular inovação entre seus
sete mil cientistas. Ainda promovem visitas ao que chama de Centro Técnico para
Clientes, em que consumidores podem testar produtos da marca e dizer o que acham de
cada um. Também enviam produtos para clientes cadastrados em seu Test Drive de
Inovação, para que eles testem os lançamentos da empresa e emitam suas opiniões.
Estas opiniões são importantes para a empresa principalmente em projetos de melhoria
destes produtos.

Para Howe (2008) o crowdsourcing pode trazer benefícios para as
empresas, entre eles:


Acessar conhecimentos não disponíveis na empresa.



Melhorar a percepção de valor de sua marca, interagindo através das
redes sociais, e usando a força dos influenciadores.



Avaliar seus produtos, antecipar tendências e necessidades, através de
pesquisas de mercado via www.



Desenvolver produtos em parceria com a coletividade.



Estimular a inovação.
Fuller et al. (2011) realizaram um estudo para avaliar como os

consumidores poderiam influenciar na criação de novos projetos de produtos da
Swarovski Enlightened, uma empresa fabricante de joias. Primeiramente introduziram a
ideia de plataformas de co-criação virtual deixando claras as exigências sobre a
concepção de tal plataforma. Participaram designers externos à empresa e consumidores
entusiasmados de todas as partes do mundo. Os autores concluíram que a ideia de cocriação virtual por si só impacta significantemente no número e na qualidade dos
projetos apresentados pelos participantes, já que as pessoas participam com boa vontade
e disposição.

Voz do Produto (VDP)
Uma vertente que está emergindo, em complementação ao conceito da
Voz do Consumidor, corresponde à Voz do Produto (VDP). Na VDP, busca-se obter
ideias a partir de produtos existentes. De acordo com Goldenberg e Mazursky (2002),
numa analogia com a teoria Darwiniana da evolução, os produtos evoluem em resposta
a pressões ambientais, representadas por meio das necessidades dos clientes. Os
produtos que não atendem a estas necessidades desaparecem, enquanto os que as
satisfazem, sobrevivem, pelo menos até a próxima mudança ambiental. Deste modo, ao
longo do tempo, as necessidades são mapeadas ou codificadas nos produtos, tornandoos um eco das preferências passadas dos clientes. Como consequência, a aplicação de
transformações imaginárias aos produtos existentes pode ser um processo eficaz de
geração de ideias de novos produtos. Diferentemente daquilo que é possível por meio da
VOC, a VDP possibilita chegar a ideias verdadeiramente originais, prever ou criar

novas tendências e gerar vantagens competitivas baseadas num mínimo de informação
mercadológica formalmente pesquisada.
A implementação da VDP pode ser feita por meio de métodos intuitivos,
como brainstorming e o uso de checklists, métodos sistemáticos, como a análise do
valor e a morfologia e métodos heurísticos, como os contidos na metodologia TRIZ. A
VDP envolve questionar os produtos existentes, num primeiro momento e, então, buscar
possíveis utilidades para os "produtos virtuais" assim criados, por exemplo: é possível
adaptar, modificar, substituir, adicionar, multiplicar, subtrair, dividir, rearranjar, inverter
ou combinar o produto? Existiria alguma utilidade para uma escova de dente sem cerdas
(subtrair)? Uma lapiseira com múltiplas pontas (multiplicar)? Um bebedouro de água
que pode ser pendurado no teto (inverter)? Como se pode verificar, o uso da voz do
produto.
Foram apresentadas neste tópico algumas ferramentas que podem ser
adotadas pelas empresas para ajudar na identificação, obtenção e seleção de
oportunidades para novos produtos ou mercados. Contudo é importante destacar que
estas não são as únicas, mas as mais conhecidas e que, como exemplificado acima, já
mostraram resultados positivos para as empresas que as adotaram.

2. Geração e seleção de ideias
Durante as atividades de geração de ideias, o contato direto com
consumidores e usuários, a comunicação entre membros de equipes multifuncionais e as
parcerias realizadas entre empresas são ferramentas úteis, pois, permitem o melhor
entendimento das necessidades e possibilidades dos consumidores, e da própria
empresa, além de proporcionar um entendimento mais concreto do ambiente no qual
empresa e consumidores estão inseridos, possibilitando assim uma mais eficiente
articulação para novas ideias. A seguir são listadas algumas das ferramentas citadas pela
maioria dos autores como sendo eficazes para a atividade de geração e seleção de novas
ideias.
Ferramenta básica usada para análise e identificação de oportunidades o
brainstorming também é considerado eficaz para geração de ideias para novos produtos.
De acordo com Crawford e Benedetto (2006); Klink e Athaide (2006); Montoya-Weiss
e O‟Driscoll (2000); Reid e de Brentani (2004), a geração e avaliação de novas ideias
para produtos se constitui em umas das atividades fundamentais do pré-

desenvolvimento sendo críticas para o processo de desenvolvimento e para o sucesso do
novo produto.
Segundo Soukhoroukova et al. (2012), atividades de brainstorming
estimulam a criatividade individual dos participantes e melhora a qualidade das ideias
apresentadas. A técnica Delphi usada posteriormente auxilia na seleção das ideias. O
uso combinado dessas técnicas pode envolver: geração de ideias e oportunidades citadas
pelos participantes; classificação das ideias de produtos e oportunidades de negócio;
listagem dos pontos fracos dos atuais produtos da empresa; votação e classificação por
ordem de prioridade de ideias; uso da técnica Delphi para avaliar as ideias e as
oportunidades geradas; consenso de ideias e oportunidades.
De acordo com Dahan e Hauser (2002), o grande aumento da
interatividade através de tecnologias baseadas na internet possibilita alguns novos
métodos e tecnicas que apoiam o desenvolvimento de produtos. Entre estes podem ser
citados as iniciativas de inovação aberta (open innovation), concursos de inovação
(innovation contests), e competições de ideia (idea competition), além de inovação
baseadas em comunidades na internet (PILLER e WALCHER, 2006; CHESBROUGH,
2003; TERWIESCH e XU, 2008). Uma característica comum destes novos métodos é o
uso do conhecimento amplamente distribuído através da interligação de ideias de um
grande número de participantes, tanto clientes e usuários como funcionários (TOUBIA,
2006).
Pela Open Innovation ou Inovação Aberta, a fronteira entre a empresa e o
ambiente à sua volta torna-se mais “porosa”, o que permite à inovação mover-se mais
facilmente entre a empresa e o mercado. Daí a importância deste método de inovação,
pois mesmo permitindo a troca de ideias externas e internas através dos limites da
empresa não exime a organização de dominar o conhecimento sobre seu negócio e,
especialmente, sobre a nova tecnologia que se surge (CHESBROUGH, 2003).
Dentre os benefícios da inovação aberta, Chesbrough (2006) destaca a
expansão do alcance e capacidade para gerar novas ideias e tecnologias; a capacidade de
realizar pesquisas estratégicas com baixo nível de risco e poucos recursos; a
possibilidade de extensão e ou diversificação do negócio, criando-se novas alavancas
para crescimento e a potencialização do retorno sobre os investimentos em P&D.
Como exemplo de concursos de inovação podem ser citado o Prêmio
ALCOA de Inovação, através do qual são captadas múltiplas ideias para novas possíveis
aplicações para o alumínio. A Tigre e a Philips são outras empresas que têm explorado

concursos como forma relativamente barata de multiplicar o contingente de pessoas
imaginando novos produtos e novas aplicações para os produtos atuais da empresa.
Critérios como: atratividade, alinhamento, originalidade, precocidade,
durabilidade da vantagem, durabilidade do ciclo de vida, investimento, sustentabilidade
e risco, mostrados no Quadro 2, podem ser considerados pelas empresas para ajudar na
avaliação e seleção das ideias geradas (CARVALHO, 2007). Obviamente cada empresa
optará por um conjunto de critérios que melhor se adapte as suas características.
Quadro 2 - Critérios para seleção de ideias
Critérios para
seleção de ideias
Atratividade e
benefícios

Avaliação

O mercado para o qual a ideia é voltada é atrativo para a empresa, em termos de
tamanho e taxa de crescimento? Qual a probabilidade de retorno sobre o
investimento? Qual recompensa financeira esperada? Existem benefícios adicionais,
como cumprimento de exigências legais ou domínio de conhecimento para aplicar
em futuros projetos?
A ideia tem alinhamento com a estratégia da empresa? Há sinergias com o portfólio
Alinhamento
de produtos e serviços atual? A tecnologia para aplicação no ciclo de vida do
produto é dominada pela empresa?
A ideia é original? Há vantagens claras, facilmente perceptíveis para os potenciais
Originalidade
clientes em relação às demais ofertas existentes?
Qual o período estimado para implementação da ideia? E para o estabelecimento no
Precocidade
mercado? Existe a perspectiva de pioneirismo?
Durabilidade da Qual dificuldade que as outras empresas terão para lançar ofertas alternativas
(barreira às entradas)? Em quanto tempo pode-se esperar que surjam cópias? É
vantagem
possível proteger a ideia, por meio de patente ou outra forma?
Duração do ciclo Em que posição o mercado está em seu ciclo de vida? Qual tempo estimado do ciclo
de vida do produto resultante da ideia?
de vida
Qual o investimento necessário para viabilizar a ideia, considerando o ciclo de vida
Investimento
do produto?
Sustentabilidade Como a ideia se posiciona em termos de sustentabilidade ambiental, social e
econômica?
Quais os riscos associados com a ideia? Ela poderá ser viabilizada? Qual o risco de
Risco
criação de normas ou leis adversas?
Fonte- Carvalho (2007)

3. Desenvolvimento e seleção de conceitos
Captadas as ideias para novos produtos, estas precisam ser transformadas
em conceitos, indicando sua forma, função, objetivo e benefícios globais, tornando-as
passíveis de avaliação e operacionalização pela organização.
Novamente é possível identificar um conjunto de ferramentas e técnicas
que auxiliam as empresas na definição do conceito do produto. As técnicas de Voz do
Consumidor também mostram, se bem conduzidas, eficazes nesta atividade.

Análise dos Lead Users
Para Von Hippel (2005), é importante o envolvimento de clientes na
etapa de definição do conceito do produto. O autor defende a adoção da técnica de
Lead-Users, pois estes tentam preencher as necessidades do mercado pelas suas
experiências, apresentando novos conceitos para o novo produto e dados para o projeto
do produto. Um exemplo de utilização do conceito de Lead Users é o que ocorre em
algumas empresas usuárias de CAD (computer-aided design). Uma empresa, que
trabalha com essa ferramenta numa determinada aplicação (modelagem geométrica de
produtos estampados, por exemplo), é um usuário líder para a empresa que fornece o
CAD. Ela se torna uma co-desenvolvedora do produto.
No entanto a tarefa de encontrar usuários líderes que ajudem no
desenvolvimento de um conceito de produto que possa ser comercializado e não
fabricado somente para ele é uma tarefa difícil. Para não correr o risco de desenvolver
um produto para determinado cliente e ser preterido em favor de um concorrente,
algumas empresas têm provido kits de ferramentas para o cliente inovar, que devem
fornecer quatro importantes recursos: devem ser feitos de forma que as pessoas possam
completar uma série de ciclos de projeto e, em seguida, aprender fazendo; devem ser
amigáveis para com o usuário; têm de conter bibliotecas de componentes úteis e
módulos que tenham sido testados e purgados previamente; devem conter informações
sobre as capacidades e limitações do processo de produção que será usado para fabricar
o produto (HEITOR, 2007).
Os

kits

consistem

de

novas

tecnologias,

como

simulação

computadorizada e estruturação rápida de protótipos. Uma das empresas que adotaram a
prática é a Bush Boake Allen, fornecedora de sabores especiais para a Nestlé, que
desenvolveu ferramentas que permitem que os clientes criem sabores. Outra é a GE, que
fornece aos clientes ferramentas eletrônicas que ajudem projetar produtos de plástico
com maior qualidade. Na área de software, várias empresas dão condições para que
clientes acrescentem módulos aos produtos tradicionais e os comercializem como se
fossem seus. Outro exemplo é o da BMW, que disponibilizou, há alguns anos, um kit de
ferramentas em seu sítio na Internet, permitindo aos clientes desenvolver ideias
mostrando como a empresa poderia tirar vantagem dos avanços em telemática e dos
serviços on-line dentro de automóveis. Mil clientes usaram o kit, dos quais 15 foram
chamados para se encontrar com os engenheiros da montadora em Munique, na

Alemanha. Algumas das ideias sugeridas pelos clientes foram transformadas em
conceitos e prototipadas (HEITOR, 2007).
Por outro lado, algumas empresas não se mostram entusiasmadas com a
recepção de ideias de usuários, porque estas sugestões representam responsabilidade
legal para a organização. Por exemplo, se uma ideia solicitada não for protegida
corretamente, seu criador pode reivindicar direitos, caso o produto derivado desta ideia
seja desenvolvido. Algumas empresas já encontraram tantas dificuldades legais que
preferem, simplesmente, rejeitar todas as sugestões de novos produtos vindas dos
clientes. Entretanto a rejeição das ideias dos clientes pode levar à perda de ideias muito
boas e de oportunidades de lucros. A mentalidade legal pode suprimir a criatividade e
levar à rejeição de uma fonte significativa de ideias. Embora problemas legais estejam
presentes na aceitação de ideias, elas podem ser tratadas eficazmente pela definição
clara da responsabilidade pelas sugestões. Urban e Hauser (1993) sugerem que a
aceitação das ideias de clientes seja realizada somente após a empresa ter realizado um
processo de sondagem, baseado na minimização dos riscos legais e maximização dos
benefícios potenciais da aceitação de inovações dos usuários.

Entrevistas em Profundidade
Entrevistas em profundidade com os clientes podem ser utilizadas para
obter informações dos clientes e traduzir em requisitos para novos produtos e serviços
(GRIFFIN e HAUSER, 1993). Alam (2005) cita a Gillete como exemplo de prática
desse tipo de interação com seus clientes no PDP, especificamente no modelo de
barbeador Mach3. Para o autor, esse tipo de interação trouxe ganho no que se refere ao
levantamento de novos conceitos de produtos e ideias para novos produtos
complementares.

Teste de Conceito
Segundo Crawford e Benedetto (206), o teste do conceito serve para três
propósitos importantes no Front-End do PDP: 1) identificar conceitos deficientes ou
fracos que podem ser eliminados, 2) fornecer uma estimativa inicial de vendas e 3)
ajudar a desenvolver a ideia.
Segundo Cooper (2001), o teste do conceito ajuda na avaliação da
aceitabilidade do produto no mercado e o desempenho de vendas esperado. Dessa
forma, Klink e Atahide (2006) observam que os dados do teste do conceito são

utilizados para avaliar o potencial de vendas de um conceito e para comparar seu
potencial volume relativo a outros conceitos.
Para os autores a abordagem de pesquisa no teste do conceito pode ser
qualitativa e quantitativa. Na abordagem qualitativa, outras técnicas como clínicas com
clientes e grupos focados são utilizadas, já na abordagem quantitativa, survey com
clientes por meio de entrevistas individuais ou em reuniões de grupo são recomendados.
Klink e Atahide (2006) apresentam três atividades críticas na utilização
dessa técnica: 1) a apresentação do conceito deve ser clara e realista, 2) definir quais
clientes serão os respondentes e 3) mensuração dos dados respondidos. Após a análise
dos dados, dois tipos de erros na decisão de continuar ou não continuar o projeto podem
surgir. O primeiro tipo de erro ocorre quando o resultado do teste do conceito sugere
continuar com o produto candidato, quando na realidade a decisão de não continuar é a
mais apropriada. Já o segundo tipo de erro ocorre quando o resultado do conceito sugere
não continuar com o produto candidato quando na realidade a decisão de continuar seria
a mais apropriada.

Conjoint Analysis
Para Aaker et al. (2001) conjoint analysis ou análise conjunta é uma
técnica extremamente poderosa e útil. Sua aceitação e nível de utilização têm sido
significativamente altos, desde seu aparecimento, por volta de 1970. Segundo os
autores, entre seus propósitos estão: ajudar na seleção de características a serem
oferecidas em produtos ou serviços novos ou reformulados; estabelecer preços; prever
níveis resultantes de vendas ou uso e experimentar um novo conceito de produto. A
análise conjunta é também empregada para fazer a previsão de compra ou utilização de
um novo produto que ainda esteja em seu estágio conceitual.
Esta técnica permite determinar a importância relativa de atributos,
definidos de acordo com a abordagem do tema, no processo de escolha do consumidor.
Fazem-se as ponderações de importância relativa deduzidas para todos os atributos
utilizados para construir os estímulos usados no trabalho de avaliação. Os pesos de
importância relativa indicam quais atributos são mais importantes para influenciar a
escolha feita pelo consumidor. Por todas as suas potencialidades, esta técnica torna-se
um importante aliado em testes de conceito de novos produtos (BATTESINI e CATEN,
2001).

4. Análise das técnicas e ferramentas adotadas nas atividades do prédesenvolvimento de produtos

As técnicas apresentadas são desenvolvidas e adotadas com o objetivo de
suportar o estabelecimento, a execução e controle de todas as atividades relacionadas ao
PDP e, portanto, muitas delas podem ser utilizadas com foco na fase de prédesenvolvimento de produtos.
É possível identificar que algumas técnicas são adotadas em várias
atividades do pré-desenvolvimento como: brainstorming, pesquisa de mercado,
crowdsourcing e análise de viabilidade, pois a última se refere a analisar em cada
atividade a viabilidade de continuidade do projeto e as primeiras são relacionadas a
criação de ideias que ocorre em momentos diferentes e com objetivos intermediários
diferentes, mas em todas as atividades.
Outras técnicas são mais citadas nas etapas iniciais da fase de prédesenvolvimento, como por exemplo, o tecnology roadmapping e a inteligência
competitiva. O tecnology roadmapping auxilia na seleção e planejamento do portfólio
de produtos da empresa e na análise de compatibilidade entre novos produtos, estratégia
da empresa e capacidade tecnológica. A inteligência competitiva é uma alternativa para
coleta, análise e gerenciamento de informação externa que pode afetar planos, decisões
e operações de uma empresa. Deste modo são técnicas e ferramentas cuja aplicação
pode influenciar e ser influenciada pela estratégia da empresa.
As técnicas que envolvem o consumidor/cliente no processo de
desenvolvimento (tais como ferramentas de voz do consumidor: “contato com
consumidores e usuários, crowdsourcing, etnografia, análise dos lead users”; open
innovataion; innovation contest; idea competition; dentre outras,) são adotadas com
mais frequência durante as atividades de geração de ideias e identificação de
oportunidades pois são atividades que buscam compreender e filtrar as necessidades dos
consumidores para depois analisar sua viabilidade. Grupos de foco são mais adotados
para avaliar conceitos e identificar problemas e se constitui em uma boa ferramenta para
identificar as reações dos consumidores com novos ou atuais produtos.
Ferramentas como SWOT são adotadas para analisar mais criticamente a
concorrência, seus pontos fortes e fracos, sua estratégia de marketing e preços, sendo
crítico para definição e desenvolvimento do novo conceito.

Foram apresentadas algumas das técnicas mais adotadas, segundo a
bibliografia da área, pelas empresas para condução das atividades de prédesenvolvimento. Cada empresa tem suas próprias peculiaridades e, portanto, podem de
acordo com suas necessidades e possibilidades (tempo, custo, recursos humanos e
tecnologias) utilizarem uma ou outra ou um conjunto delas. A adoção de uma ou outra
técnica não garante por si só o sucesso. Existem fatores internos e externos a
organização que condicionam o sucesso das atividades do pré-desenvolvimento. Por
isso é importante que as empresas busquem medir a eficiência e eficácia das atividades
de pré-desenvolvimento através de indicadores de desempenho que retratem a
efetividade da fase.
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