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RESUMO
As empresas estão buscando

cada vez mais oferecer serviços novos e

melhorados, como fonte principal de renda, pois as receitas de serviços tendem a
ser mais estáveis no tempo do que as de bens materiais, que podem apresentar
sazonalidades. Contudo, os serviços são intangíveis, apresentam difícil comparação
e padronização, não são patenteáveis e dependem fortemente do grau de
envolvimento do usuário para seu desenvolvimento. Estas características tornam
difícil a medição dos resultados da utilização de práticas de gestão da inovação em
serviços. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar até que ponto a adoção, em maior
ou menor grau, das práticas de gestão de inovação sugeridas pelo modelo de Hull e
Tidd (2003) explicam os desempenhos tanto em desenvolvimento de inovações
quanto em prestação de serviços, de 36 empresas de serviços de tecnologia da
informação com atuação no estado do Rio de Janeiro. O modelo de Hull e Tidd é
baseado nos conceitos de envolvimento simultâneo antecipado e de controle
dinâmico de processos. Ele é composto de sete componentes: seis compreendem
práticas de inovação e o sétimo refere-se às características tanto do ambiente
interno (organização do setor de desenvolvimento de produtos) quanto do ambiente
externo (mercado). Inicialmente foi realizada a comparação de resultados entre a
amostra das empresas do Rio de Janeiro e a amostra de empresas do Reino Unido
pesquisadas por Hull e Tidd. Esta comparação permitiu constatar que as práticas de
inovação do modelo são mais utilizadas pelas empresas Brasileiras. Tal resultado
pode ser explicado tanto pela diferença entre o período em que as pesquisas foram
realizadas, 1997 no Reino Unido e 2012 no estado do Rio de Janeiro, quanto pelo
fato de que as empresas da amostra do Rio de Janeiro têm como objetivo principal a
prestação de serviços na área de tecnologia da informação. Elas são, portanto
organizações focadas em serviços intensivos em conhecimento (KIBS), o que não é
o caso das empresas Britânicas. A pesquisa identificou através de análise
discriminante dos dados coletados quais as práticas dos componentes do modelo
foram capazes de discriminar o desempenho no desenvolvimento de inovação de
serviços. O resultado da análise discriminante mostrou que o componente do modelo
que mais discriminou o desempenho em desenvolvimento de inovação de serviço foi
o Contexto em que as empresas estão inseridas. Através de regressão logística
procurou-se identificar quais os componentes do modelo que explicam o motivo de
7

uma determinada empresa estar acima ou abaixo da média em termos de
desempenho em desenvolvimento de inovações em serviços. O resultado da
regressão logística, levando-se em conta a significância estatística de 10% para
todas as variáveis do modelo, identificou as práticas de “capacidade de integração
recíproca” e “organização do setor de desenvolvimento de produtos” como
determinantes para determinada empresa estar acima ou abaixo da média em
termos de desempenho em desenvolvimento de inovações em serviços. Finalmente,
a relação entre o desempenho em inovação de serviço e o desempenho em
processo de prestação de serviço também foi investigada. Os resultados indicaram
uma correlação moderada com um nível de significância de 0,01, na amostra de
empresas de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro.
Em outras palavras, um bom desempenho em inovação de serviços implica em um
bom desempenho na prestação dos serviços novos ou melhorados.
Palavras-Chave: Inovação em Serviços, Modelo de Hull e Tidd, Envolvimento
Simultâneo Antecipado, Controle Dinâmico de Processos.
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ABSTRACT
Companies are increasingly seeking to offer new and improved services as
their main source of income, because service revenues tend to be more stable over
time than the material goods that may present seasonality. However, the
development of service innovations presents some difficulties such as: services are
intangible, are difficult to be compared and standardized, are not patentable and
depend strongly on the degree of user involvement for an efficient development.
These characteristics make difficult to measure the results of innovation management
practices in services. This research, conducted through a survey of 36 information
technology companies established in the Rio de Janeiro state aimed to assess the
extent to which innovation management practices, suggested by Hull and Tidd (2003)
model, explain the performance in service innovation and service delivery process,
by indentifying the companies which adopted in a greater or lesser extend, these
practices. Hull and Tidd model are mainly based on the early simultaneous
involvement and dynamic control process, concepts. The model is composed of
seven components: six of them relate to innovation practices e the seventh refers to
the internal (organization of the product development sector) and external
environment (market) characteristics. First of all, a comparison between the results
from Rio de Janeiro companies sample and from United Kingston companies
surveyed by Tidd and Hull was delivered. This comparison results showed that the
companies in Rio de Janeiro employ the model practices more than the British ones.
This result can be explained by the difference between the time period in which the
surveys were conducted in Rio (2012) and UK (1997), added to the fact that the
companies in the Rio de Janeiro have, as their main objective, the provision of
services in the field of Information Technology and are, therefore, more focused on
knowledge intensive based services (KIBS), which is not the case of the British
companies. The research identified through discriminant analysis of data which of the
model’s components were able to discriminate the performance in innovation. The
results indicated that the component model that discriminates performance in service
innovation is the internal and external context in which firms are embedded. Through
Logistic Regression, this research also looked for to identify which of the model’s
practices explained why a particular sample company was above or below average in
terms of performance in service innovation. When analyzing the results taking into
9

account a statistical significant of 10% for all variables in the model, the practices
“reciprocal integration ability” and “organization of the product development sector”
become eligible as such discriminant factors Finally the relationship between
performance in service innovation and performance in delivery process rankings was
also investigated. The results indicated a moderate correlation with 0,01 significant
level in the sample of information technology companies with operations in the Rio de
Janeiro. In other words, a good performance in service innovation implies in a good
performance in delivering the new or improved services.
Keywords: Innovation in Services, Tidd and Hull Model, Simultaneous Early
Involvement, Dynamic Control Process.
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1. INTRODUÇÃO
A economia mundial, anteriormente construída sobre a base de uma
organização

industrializada,

tem

vivenciado

nas

últimas

décadas,

uma

transformação radical, tornando-se uma economia cada vez mais baseada em
serviços. No Brasil, cerca de 57% do Produto Interno Bruto (PIB) do 20 trimestre de
2011 (IBGE, 2011) é referente as empresas da área de serviços. Dentro deste
contexto, as empresas de serviços procuram, através da adoção de tecnologias,
conhecimentos e criação de competências, gerar invenções que possam ser
reconhecidas pelo mercado, transformando-as em inovações. Inovações estas que
são comparadas por Tidd, Bessant e Pavitt (2008) a uma espécie de motor que
impulsiona a economia moderna, que transforma idéias e conhecimentos em
produtos e serviços.
A

inovação

quando

relacionada

a

serviços,

apresenta

uma

maior

complexidade de estudo, pois necessita ser avaliada não só nas características
finais dos produtos entregues, mas também precisa levar em consideração as
competências do fornecedor e as competências do próprio cliente na execução do
serviço; criando-se um campo particular para o tema serviços no conceito de
inovação. Por outro lado, apesar do crescimento da importância do setor de serviços
na economia, este tem sido muitas vezes considerado como pouco produtivo e de
não ser uma grande fonte de atividades inovadoras, o que torna a análise da
inovação e da produtividade não muito interessante do ponto de vista econômico,
conforme destacam Guimarães e Junior (2010).
Entre as características da diferenciação entre inovações em serviços e bens
encontradas na literatura, três delas se apresentam como características
fundamentais. A primeira diz respeito à intangibilidade das saídas de serviços, o que
torna mais difícil identificar a existência de inovação. A saída não é material, pelo
menos em sua totalidade. Não possui a forma de coisas completamente tangíveis
que têm uma existência no tempo e no espaço, que independe de seus produtores,
seus consumidores e do processo de produção que levam à sua criação. A segunda
característica está relacionada à noção de coprodução, ou seja, com o grau de
envolvimento do usuário para a definição do produto do serviço. Esta relação sugere
uma interação estreita entre o produtor e o consumidor, a fim de alcançar o resultado
desejado do serviço. Esta característica faz com que a distinção entre inovação de
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produtos e processos seja difícil de ser identificada. A transação muda de acordo
com o grau de envolvimento do usuário, ou seja, a prestação de um serviço pode
depender da presença e cooperação do usuário. Esta característica, também, exige
o estabelecimento de regras claras para a apropriação de produtos originados de
serviços, pois diferentemente de bens, nem toda a saída do processo de produção
de serviços é de propriedade do produtor. Finalmente, uma terceira característica
que distingue serviços de bens, por conseguinte diferencia o estudo sobre suas
inovações, é o fato de que os serviços não podem ser mantidos em estoque, nem
podem ser transportados, já que os mesmos são consumidos no ato de sua
produção. Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010) reforçam a importância destas
características destacando que um serviço é caracterizado por uma experiência
intangível, que é perecível e produzido para um consumidor que desempenha o
papel de coprodutor.
Estes aspectos destacam a importância de se ter, em serviços, a
preocupação com a inovação organizacional, com o relacionamento entre produtos e
processos de inovação, com a percepção da aceitação de inovações no mercado,
com o conhecimento e o aproveitamento das redes de inovação, assim como buscar
a solução para os problemas, que enfrentam as empresas de serviços, na proteção
de suas inovações.
A visão de que a inovação em serviços envolve, muitas vezes, mudanças
complementares aos fatores tecnológicos, como destacado por Rubalcaba, Gago e
Gallego (2010), implica que a obtenção de inovação em serviços é mais variada e
complexa, quando comparada a inovação em bens. A difusão tecnológica e os
ganhos de produtividade só serão atingidos através de uma maior atenção às
questões relacionadas com competências, abordagens sistemáticas de estruturação
organizacional, e a interação destas com as tecnologias.
Dentro destas necessidades de estruturas organizacionais, podemos destacar
os conceitos de envolvimento simultâneo antecipado (ESA) e de controles dinâmicos
(in process) de processos (CDP).
O ESA caracteriza-se pela organização das equipes de desenvolvimento de
produtos para a realização de atividades simultâneas e interativas, antecipando
atividades que ocorreriam apenas ao final do processo. Trabalha-se com estruturas
organizacionais baseadas em projetos, através de um ambiente mais integrado, com
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facilidades de acesso e troca de informações entre os membros de equipes
multifuncionais. Exigem-se contribuições de recursos em operações, marketing e
tecnologia. No ESA, abandona-se a abordagem tradicional de desenvolvimento, em
que ocorre a total separação entre as fases de conceito e de implementação, que só
começa quando as especificações estiverem todas finalizadas. O ESA caracterizase, também, por uma organização orgânica, que facilita a geração de idéias e a
flexibilidade necessária aos ambientes turbulentos e dinâmicos, como os dos atuais
mercados de serviços. O ESA possui uma interligação forte com as praticas de
engenharia concorrente (CE, do inglês Concurrent Engineering), empregando-se
técnicas e ferramentas de prospecção da funcionalidade e de melhoria da qualidade
dos produtos e dos processos. O objetivo é encontrar, o mais cedo possível,
eventuais problemas ou conflitos, para também mais cedo solucioná-los,
economizando tempo e recursos com futuras análises e tarefas que teriam de ser
refeitas.
Um processo de prestação de serviços é uma série de ações ou eventos que
ocorrem para entregar o pacote de valor ao cliente, procurando otimizar a utilização
dos recursos, dentro do menor espaço de tempo possível. Tem como objetivo,
também, gerar documentação para futuras replicações, que ocorrerão com menor
custo e menos riscos. Dentro deste contexto, a utilização do conceito de CDP, tornase necessário, em empresas que buscam a inovação em serviços. O CDP identifica
os processos, a serem utilizados na orientação e controle de membros de equipes
multifuncionais, que trabalham de maneira flexível em relação às regras e
hierarquias departamentais, como é o utilizado no ESA. De acordo com Hull (2004),
o CDP representa uma geração dinâmica e flexível de práticas que evoluíram a partir
de regras rígidas e procedimentos característicos das burocracias mecanicistas.
Inclui métodos para avaliação de mercados, benchmarking, identificação das
necessidades dos clientes, utilização de procedimentos para traduzir os requisitos
em especificações de produtos, definições das avaliações padronizadas e revisões
de projetos de produtos. O Mapeamento de processos é muitas vezes utilizado para
eliminar procedimentos desnecessários e atividades que não agregam valor. Através
do

CDP,

os

processos

atualizados

são

incorporados

em

manuais

de

desenvolvimento de produto como modelos para as atividades da equipe. O objetivo
é documentar os procedimentos necessários e as lições aprendidas, para replicar os
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ciclos de desenvolvimento de produto, procurando registrar o conhecimento que fica
concentrado com os profissionais, que são recursos voláteis.
Hull e Tidd (2003) procuraram utilizar em suas pesquisas sobre inovações em
empresas prestadoras de serviço, um modelo que incluísse estes conceitos,
presentes em inovação de empresas da área de serviços. Este modelo foi
desenvolvimento, originalmente, para a indústria de produção de bens e foi
adaptado para as empresas de serviços. O mesmo se mostrou suficientemente
genérico e robusto para se aplicar também em serviços. O modelo foi testado em
100 empresas industriais nos EUA e sua aplicabilidade aos serviços foi confirmada
quando do estudo paralelo em 70 empresas de serviços no EUA e 38 empresas em
Londres
O modelo está organizado em sete componentes, que possuem as seguintes
denominações:

antecedentes,

capacitadores

orgânicos,

estratégia,

núcleo

operacional, integração de sistemas, tarefa e contexto. Destes componentes, seis
primeiros compreendem práticas de inovação e o sétimo refere-se às características
tanto do ambiente interno (organização do setor de desenvolvimento de produtos)
quanto do ambiente externo (mercado).

O núcleo operacional é composto por:

envolvimento simultâneo antecipado (ESA), controles dinâmicos de processos (CDP)
e tecnologia da informação computacional (TIC). Este núcleo central evidencia a
relevância da sinergia entre o ESA - originário das práticas de Engenharia
Concorrente (CE), utilizando equipes multifuncionais na realização de atividades
simultâneas e interativas, e objetivando antecipar atividades que ocorreriam apenas
ao final do processo - e o CDP - controles de processos dinâmicos que disciplinam a
integração da cadeia de valor, orientando atividades de desenvolvimento de
produtos de forma padronizada para controle dos métodos de produção; e a TIC que não só inclui o uso de ferramentas para a implementação do produto, mas
também tecnologias de suporte de comunicação em toda a organização, além da
melhoria contínua dos processos de desenvolvimento. Dado que os conceitos de
envolvimento simultâneo antecipado (ESA) e de controles dinâmicos de processos
(CDP) são centrais e com eles se integram os demais fatores, os mesmos são mais
detalhados no capítulo 2 – Referencial Teórico.
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1.1. O PROBLEMA DA PESQUISA
Uma quantidade maior de estudos e pesquisas sobre desenvolvimento de
inovações tem sido realizada em empresas do setor de manufatura do que do setor
de serviços. O modelo genérico, proposto por Hull e Tidd (2003), nos permite
identificar e avaliar como as práticas de desenvolvimento de inovações estão sendo
aplicadas em organizações do setor de serviços. Este modelo foi aplicado com
sucesso na avaliação do desempenho de 38 empresas de serviços no Reino Unido
e 70 empresas de serviços nos EUA (HULL; TIDD, 2003). O setor de serviços, já é
responsável por mais da metade do PIB do Brasil, cerca de 57% do PIB do 20
trimestre de 2011 (IBGE, 2011).
Em face da situação apresentada, surge a motivação para efetuar uma
investigação que possa responder ao seguinte questionamento:
Quais práticas de gestão de inovação sugeridas pelo modelo de Hull e Tidd
(2003) podem explicar o desempenho em inovação de empresas de serviços de
tecnologia da informação?
1.2. OS OBJETIVOS DA PESQUISA
1.2.1. Objetivo Principal
Identificar quais são as práticas de gestão de inovação sugeridas pelo modelo
de Hull e Tidd (2003) que podem explicar o desempenho em inovação de empresas
de serviços de tecnologia da informação.
1.2.2. Objetivo Intermediário
Avaliar com que frequência as empresas pesquisadas utilizam as práticas de
inovação sugeridas pelo modelo de Hull e Tidd (2003), bem como o desempenho em
inovação dessas empresas.
1.2.3. Objetivos Secundários
a) Comparar as práticas de gestão de inovação identificadas por Hull e Tidd em
empresas de serviços do Reino Unido com as práticas preconizadas pelo
modelo e utilizadas por empresas de serviços de tecnologia da informação do
estado do Rio de Janeiro.
b) Verificar dentro do grupo de empresas de serviços de tecnologia da
informação com atuação no estado do Rio de Janeiro, quais as que utilizam
com maior ênfase as práticas de gestão de inovação preconizadas pelo
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modelo, e quais têm obtido melhor desempenho em inovação em produtos
(serviços) e em prestação de serviços.

1.3. A DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
Segundo Vergara (2010, p23), “Delimitação do estudo refere-se à moldura
que o autor coloca em seu estudo”. A autora esclarece ainda, que por ser a
realidade muito complexa, por um lado e histórica por outro, cuida-se, na pesquisa,
apenas de parte dessa realidade, pois a mesma não pode ser analisada em seu
todo.
A pesquisa foi ministrada em empresas da área de serviços de tecnologia da
informação que atuem no estado do Rio de Janeiro, limitando a pesquisa a apenas
um estado da federação.
No que diz respeito à delimitação teórica, identifica-se que, a avaliação do
desempenho no desenvolvimento de inovação pelas empresas pesquisadas, será
feita com base nos componentes de inovação identificados no modelo de Hull e Tidd
(2003), e suas respectivas variáveis, que são a base para as perguntas da pesquisa.
Com relação à Tecnologia da Informação, procurou-se manter fidelidade ao
modelo, apesar de hoje a TIC ser tratada como a Tecnologia da Informação e
Comunicação, apresentando foco em colaboração e não a Tecnologia da
Informação Computacional como identificada no modelo. Esta delimitação torna-se
mais forte ao tratarmos de uma amostra de empresas de tecnologia da informação.
Não constitui objeto de investigação, da presente pesquisa, avaliar o
desempenho econômico das inovações nas empresas pesquisadas.

1.4. A RELEVÂNCIA DA PESQUISA
Conforme descrito no item 1.1. O PROBLEMA DA PESQUISA, as empresas
de serviços são responsáveis por mais da metade do PIB no Brasil. Apesar do
avanço na geração de receitas na área de serviços, no Brasil, Figueiredo (2006)
descreve que grande parte das atividades inovadoras, em serviços, é considerada
somente no contexto de países tecnologicamente avançados. Portanto, apesar da
existência de vários estudos sobre inovação na área de serviços, a grande maioria
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destes estudos fica restringido a examinar a inovação em serviços em economias
tecnologicamente avançadas como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. O
autor exemplifica através das experiências realizadas por Hull e Tidd (2003), no qual
o modelo é utilizado como base para esta pesquisa.
Adicionalmente, Pavitt (2002), descreve que as atividades inovadoras em
serviços, principalmente de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e concepção,
permanecem

em

países

tecnologicamente

avançados,

principalmente

em

Tecnologia da Informação Computacional e suas aplicações, e que os países em
desenvolvimento estão limitados às atividades de manufatura.
Dentro deste contexto é relevante avaliarmos o comportamento das empresas
de serviços de tecnologia da informação do estado do Rio de janeiro, em relação ao
desempenho no desenvolvimento de produtos de serviços inovadores. Para tal, é
fundamental a utilização de um modelo desenvolvido com base em um consistente
referencial teórico relacionado à inovação. Através desta pesquisa poderá se avaliar
as variáveis, referentes à inovação de serviços, que estão mais presentes nas
empresas de serviços de tecnologia da informação do estado do Rio de Janeiro, e
aquelas que necessitam ser melhor desenvolvidas. Ao final poderá ser feito uma
comparação com o resultado da pesquisa realizada por Hull e Tidd (2003) na
Inglaterra, país desenvolvido, com maiores investimentos nas áreas de pesquisa e
desenvolvimento e educação.

1.5. ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA
O primeiro capítulo, desta dissertação, trata da contextualização da pesquisa,
da formulação do problema, da definição dos objetivos, e da apresentação das
justificativas e delimitações deste estudo.
O segundo capítulo descreve o referencial teórico, aonde é tratado o estudo
realizado sobre inovações em serviços, destacando-se a inovação em processo, a
inovação em produto e o grau de novidade. A seguir é realizada uma descrição das
práticas de desenvolvimento de inovações em serviços, aonde se destacam os
componentes do Núcleo Operacional do modelo de Hull e Tidd (2003), ou seja, o
Envolvimento Simultâneo Antecipado, o Controle Dinâmico de Processos e o apoio
de Tecnologia da Informação Computacional. Ainda no referencial teórico é
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detalhado o modelo de Hull e Tidd (2003), identificando-se os seus sete
componentes e suas respectivas variáveis. Os componentes possuem as seguintes
denominações: núcleo operacional, antecedentes, capacitadores orgânicos do ESA,
estratégia, tarefa ou grau de novidade da inovação, integração de sistemas e
contexto. Além dos componentes do modelo, o item 2.2.4 do referencial teórico, trata
do modelo de Hull e Tidd, e procura identificar as bases deste modelo que são
construídas através da teoria da Contingência Organizacional e da Engenharia
Concorrente.
Após o referencial teórico, é descrito o terceiro capítulo, referente à
Metodologia, com a identificação do tipo de pesquisa, as empresas pesquisadas e
os sujeitos da pesquisa, a estruturação, procedimentos e os instrumentos utilizados
para a coleta de dados, a abordagem do tratamento e análise dos resultados e por
fim as limitações do método.
O quarto capítulo é dedicado à análise dos resultados da pesquisa, com a
apresentação dos resultados, as estatísticas e os tratamentos dos dados. Neste
capítulo discutem-se os resultados, gerando as conclusões e sugestões para futuros
estudos e pesquisas. Conclusões e sugestões estas que fazem parte do quinto
capítulo desta dissertação.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. INOVAÇÕES EM SERVIÇO
A inovação é considerada, a partir da última década, um tema estratégico na
área de administração. A inovação é apontada como um fator crítico para a
obtenção de vantagem competitiva das organizações, que dependem em grande
parte de suas capacidades de se adequarem às oscilações do ambiente do qual
estão inseridas. Contudo, apesar da relevância, muito ainda há que ser pesquisado
e desenvolvido para fomentá-la e descobrir suas variáveis incentivadoras
(MACHADO, 2007). O autor destaca que no Brasil essa realidade também está
presente, ou seja, que ainda são restritos os estudos que identificam as maneiras de
fomentar a inovação.
As organizações estão procurando cada vez mais se reinventarem em função
da complexidade e dos dinamismos dos mercados e do ambiente operacional. Elas
estão constantemente tentando entender e responder a evolução das expectativas e
realidades dos clientes; governos; mercados globais; situações econômicas e
instabilidades sociais (PATON; STEPHEN, 2008). Este cenário fez com que muitas
empresas, segundo Kim et al (2010), adotassem a adição de serviços aos produtos
como um meio cada vez mais atraente de diferenciação competitiva. Estes autores,
através de pesquisas e análises financeiras de diversas empresas, identificaram que
os negócios de serviços, muitas vezes estabilizam a receita total de uma empresa.
As receitas das empresas de serviço tendem a ser mais estáveis do que as receitas
da venda de, apenas, bens manufaturados. Devido ao longo prazo dos contratos de
serviços, o fluxo financeiro, em serviços, é menos volátil que a venda apenas de
commodities.
O conceito de serviços é amplamente encontrado na literatura acadêmica,
como a definição descrita por Kotler e Keller (2006, p.397), “serviço é qualquer ato
ou desempenho, essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra e
que não resulta na propriedade de nada. A execução de um serviço pode estar ou
não ligada a um produto concreto”. Zeithaml e Bitner (2008, p.28) definem serviços
de forma simplificada, “serviços são ações, processos e atuações”.

Gianesi e

Corrêa (2011, p.32), identificam que “as principais características especiais das
operações de serviços são: a intangibilidade; a necessidade da presença do cliente
ou de um bem de sua propriedade; e o fato de que geralmente os serviços são
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produzidos e consumidos simultaneamente”. Estes autores destacam a dificuldade
de se avaliar o resultado da qualidade do serviço, pois serviços são experiências
vivenciadas pelo cliente, são intangíveis, de difícil comparação e padronização, o
que torna a gestão do processo mais complexa. Os autores destacam, também, a
dificuldade de avaliar o serviço antes da compra, o que acarreta mais riscos, pois o
cliente precisa se basear na referência de terceiros e na reputação da organização
prestadora do serviço. Os autores acrescentam que outra característica dos
serviços, é a de que eles não são patenteáveis, o que dificulta assegurar o benefício
da inovação.
Guimarães e Junior (2010) destacam que a natureza intangível dos serviços,
tanto na produção quanto entrega, é um ponto importante a ser analisado. Não se
pode fisicamente quantificar o resultado do serviço. As principais consequências das
questões relacionadas com o produto do serviço estão associadas à mensuração, o
que subestima, na maioria das vezes, a importância dos serviços para a economia.
A medição dos resultados dos serviços está relacionada, em grande parte, com o
grau de envolvimento do usuário para a definição e implementação do produto e a
natureza da transação do serviço. Esta noção de transação muda de acordo com o
grau de envolvimento do usuário, já que os serviços são consumidos no ato de sua
produção.
Dentro deste contexto Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010) sustentam que a
avaliação da qualidade em serviços surge ao longo do processo de prestação do
serviço. Cada vez que se tem contato com o cliente, surge a oportunidade de
satisfazer ou não o cliente. Os autores se referem a este contato, como sendo um
momento da verdade. Os autores afirmam que a satisfação do cliente com a
qualidade do serviço pode ser definida pela comparação da percepção do serviço
que foi prestado com as expectativas que se tinha do mesmo. Se exceder as
expectativas, o serviço é percebido como de qualidade excepcional, e tido como
uma agradável surpresa. Quando não se atende às expectativas o serviço é tido
como inaceitável. Quando se confirmam as expectativas do cliente, a qualidade do
serviço é satisfatória. Corroborando este conceito, Gianesi e Corrêa (2011)
destacam a importância da empresa prestadora de serviços fazer uma boa gestão
das expectativas do cliente, com o objetivo de calibrar os níveis de expectativas do
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cliente para aqueles níveis que a prestação do serviço pode igualar ou superar. A
Figura 1 reproduz o conceito de qualidade em serviços.

Expectativa do
cliente quanto ao
serviço

Percepção do
cliente quanto ao
serviço prestado

Comparação

QUALIDADE
PERCEBIDA
PELO CLIENTE
Figura 1 - Qualidade em serviços.
Fonte: Gianesi e Corrêa (2011)

Gianesi e Corrêa (2011) especificam, também, o conceito ou missão do
serviço comparando a produção de um bem com a de um serviço. Segundo os
autores quando se pretende projetar um bem define-se um conjunto de
especificações destinadas a atender determinadas necessidades de um segmento
de consumidores. Estas especificações são transmitidas à área de produção de
maneira objetiva que possam ser aferidas com segurança, se determinado produto
atende ou não as especificações de projetos. Nesta comparação Gianesi e Corrêa
(2011, p.112) destacam que:
“a produção de serviços não gera um produto físico e padronizado, mas
uma percepção do consumidor referente à experiência pela qual passou.
Esta percepção depende não só do esforço do prestador de serviço, mas,
também, da predisposição do consumidor. Por não ser tangível, o serviço
frequentemente não pode ser traduzido em especificações objetivas que o
definam com segurança. Vale lembrar que estas afirmações são tão mais
válidas quanto mais intangível for o serviço, e quanto maior o contato com
o consumidor”.

Wallin et al (2011) destacam a importância da colaboração no sucesso do
desenvolvimento de produtos e inovação, indicando que existe uma estreita relação
entre a colaboração e o desenvolvimento de produtos de serviços. A Tecnologia da
Informação Computacional, com ferramentas que facilitam o fluxo e controle da
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comunicação, através de equipamentos de vídeo conferências, ferramentas online ,
tais como chat, intranet e blogs, é um forte aliado da colaboração. Estas ferramentas
facilitam a economia de tempo e custos, pois permitem um maior relacionamento
entre os participantes de um projeto, independente da localidade em que os mesmos
se encontram. Os autores identificam sete tipos de colaboração, como mostrado na
Figura 2:
1. Colaboração dentro do departamento: os indivíduos dentro de uma equipe
colaboram com os colegas que são do seu departamento, mas que não fazem parte
da mesma equipe.
2. Colaboração no âmbito da função de negócios: os indivíduos dentro de uma
equipe colaboram com os colegas que são da mesma função comercial, mas que
não fazem parte da equipe.
3. Colaboração dentro da empresa: os indivíduos dentro de uma equipe colaboram
com colegas de diferentes funções comerciais.
4. Colaboração dentro do grupo: os indivíduos dentro de uma empresa colaboram
com pessoas de outras empresas do grupo.
5. Colaboração com as terceiras partes, tais como universidades: a equipe colabora
externamente, como por exemplo, com universidades.
6. Colaboração com os fornecedores: a equipe colabora externamente com
fornecedores e potenciais futuros fornecedores.
7. Colaboração com os clientes / parceiros: a equipe colabora com os clientes /
parceiros ou potenciais futuros clientes / parceiros.
8. Colaboração com os clientes do cliente: a equipe colabora com o cliente do
cliente, por exemplo, fabricantes de aeronaves e companhias aéreas.
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Figura 2 - Tipos de Colaboração.
Fonte Wallin et al (2011)

2.1.1. Inovação em Processo e Inovação em Produto
Segundo o manual de Oslo, desenvolvido pela Organização para Cooperação
e o Desenvolvimento Econômico (OECD, 2005), diferenciam-se quatro tipos de
inovações que abrangem uma vasta gama de alterações nas atividades das
empresas inovadoras, são elas: de produto, de processo, de marketing e
organizacional. Ao fazer esta classificação, a OECD, enfatiza que as inovações de
produto e as inovações de processo relacionam-se estreitamente com os conceitos
de inovação tecnológica de produto e inovação tecnológica de processo. Este
conceito está alinhado com a teoria econômica, pois Tidd, Bessant e Pavitt (2008)
referenciam Joseph Schumpeter como o pai dos estudos sobre inovação da área da
teoria econômica, e destacam que Schumpeter possuía o argumento de que os
empreendedores procuram fazer uso da inovação tecnológica para gerar um novo
produto/serviço ou um novo processo para produzi-lo. Neste contexto, cabe aqui
explorar a definição e o conceito de inovação de processo e inovação de produto.
Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p 30) definem inovação de produto como sendo
“mudanças nas coisas (produtos/serviços) que uma empresa oferece”. Segundo o
manual de Oslo (OECD, 2005), Uma inovação em produto é a introdução de um
novo serviço ou de um novo bem, que apresente um significativo aperfeiçoamento
no que diz respeito às suas características ou usos previstos. Isto inclui
melhoramentos significativos em especificações técnicas, componentes e materiais,
softwares, facilidade de uso ou outras características funcionais. O manual de Oslo
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destaca que, as inovações de produto podem utilizar novos conhecimentos ou
tecnologias, ou podem basear-se em novos usos ou combinações para
conhecimentos ou tecnologias existentes. O termo produto é usado para designar
bens e serviços.
Com relação à inovação de processos, Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p 30) a
definem como sendo a “mudança na forma em que os produtos/serviços são criados
e entregues”. O manual de Oslo (OECD, 2005) descreve que uma inovação de
processo é a implementação de um novo método de produção ou distribuição, ou
significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em técnicas,
equipamentos e/ou softwares. Este manual alerta que, para que possa ser
identificada a grande variedade de mudanças que as firmas buscam implementar
para alcançar um melhor desempenho e melhorar o resultado econômico, é
necessária a inclusão das inovações organizacionais e de marketing, em adição as
inovações de processo e produto. Esta inclusão, segundo os autores geram uma
estrutura mais completa, mais apta a representar as mudanças que afetam o
desempenho da firma e contribuem para o acúmulo de conhecimento.
O referido manual descreve, também, que uma 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. O manual de Oslo (OECD, 2005) define a
inovação organizacional como 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. Em linha com os quatro tipos de inovação destacados
pelo manual de Oslo; Teece, Pisano e Shuen (1997, apud STAL; CAMPANÁRIO,
2010) concluem que as aquisições internacionais contribuem para as empresas
obterem conhecimento e tecnologia, mas, para que se consiga sustentar uma
vantagem competitiva ao longo do tempo, são necessárias capacidades dinâmicas,
que se renovam através da inovação de processos, produtos, mercados e formas de
organização.
Guimarães e Junior (2010, p.12), destacam que “inovação em serviços
compreende um processo de geração e adoção de novas idéias ou padrões de
comportamento pertencentes a um produto, serviço, tecnologia, sistema ou prática,
que gera resultados novos e agrega valor para a organização e para a sociedade”.
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Gallouj (2002) identifica diferentes vertentes a respeito das inovações em
serviços. A primeira é a abordagem tecnicista, na qual se define que a inovação de
serviços é oriunda das inovações tecnológicas desenvolvidas no setor de produção
de bens. Desta maneira procura-se explicar que a inovação encontrada no setor de
serviços, resulta da difusão das inovações geradas pelo setor tecnológico das
indústrias. Barras (1986) desenvolveu, dentro desta abordagem, o seu modelo de
ciclo reverso do produto, onde se define que as inovações no setor de serviços
apresentam um fluxo contrário ao encontrado nas inovações tecnológicas. Em um
primeiro instante, a implantação de uma nova tecnologia, resulta apenas em um
aumento na eficiência dos serviços existentes. Esta fase é caracterizada pela baixa
padronização e grande atenção as necessidades de mercado, como descrito por
Guimarães e Junior (2010). Esta fase se caracterizaria apenas como uma fase inicial
de inovações incrementais com o objetivo de aumento na eficiência. O segundo
estágio proposto por Barras (1986) destaca as inovações incrementais, mas já
voltadas para a melhoria na eficiência dos serviços. Por ultimo, quando a tecnologia
já se apresenta em um processo avançado de difusão, essa tecnologia acarreta a
construção de novos serviços, denominados inovações radicais, ou a reconfiguração
dos serviços já existentes que são as inovações incrementais, como descrito por
Remonato et al (2010).
A segunda abordagem proposto por Gallouj (2002), é a abordagem baseada
em serviços, que procura levar em conta as peculiaridades referentes ao setor de
serviços e suas diferenças em relação à inovação em bens. A construção de um
novo serviço ocorre a partir de um serviço básico em que estão associadas
inovações incrementais, definidos como serviços periféricos. Remonato et al (2010,
p. 7) identificam dentro deste conceito, que as inovações ad hoc, “são construções
interativas entre cliente e produtor com o objetivo de solucionar problemas
específicos, portanto de difícil replicação”. Os autores acrescentam, “Essa inovação
é freqüente em serviços intensivos em conhecimentos (knowledge intensive
business services, ou KIBS)”. Figueiredo (2006, p, 406), caracteriza as KIBS da
seguinte maneira:
“Tais organizações operam à base da provisão de serviços tradicionais (por
exemplo, contabilidade e serviços jurídicos), mas, principalmente os
serviços fortemente baseados em conhecimento técnico-científico (por
exemplo, as várias atividades baseadas em design, gestão de projetos e
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engenharia e aquelas fortemente baseadas em tecnologias da informação
e comunicação, como é o caso do desenvolvimento de software)”.

Remonato et al (2010, p. 7) descreve a terceira e última abordagem de
Gallouj (2002), denominada abordagem integradora, que “visa reconciliar os bens
e os serviços em uma única teoria genérica, capaz de abranger os dois segmentos.
Nesta abordagem as diferenças entre serviço e bens são realizadas por meio da
análise na intensidade da relação usuário-produtor de cada setor específico”. Na
abordagem integradora o conceito de inovação se torna bastante amplo, como
destacado por Remonato et al (2010, p. 7), “tipicamente Schumpteriano”. Esta
referência ocorre, pois segundo Schumpeter (1985), a inovação pode ser
identificada com a introdução de um novo serviço ou de um novo atributo em um
serviço existente ou um novo método para a prestação desse mesmo serviço, com
abertura de um novo mercado com obtenção de uma nova fonte de insumos ou
ainda com o surgimento de uma nova forma de organização.
Dagnino (2003, p.273), também referencia Schumpeter ao destacar que nos
primeiros estudos da teoria da inovação, “o empresário schumpeteriano, com
qualidades excepcionais e com uma postura empreendedora e inovadora intrínseca,
seria capaz de conceber as inovações de caráter radical”. Posteriormente, ao
considerar-se que o processo de inovação abrangia não apenas aquelas inovações
de caráter radical, mas, também, um processo contínuo que incluía adaptações e
inovações menores, ampliou-se o conceito de inovação passando a incorporar o
conceito de difusão. Pelo processo de difusão uma inovação pode ser adquirida de
outras empresas ou instituições. A OECD (2005, p. 17) define a difusão como sendo:
“[... ] o meio pelo qual as inovações se disseminam, através de canais de
mercado ou não, a partir da primeira introdução para diferentes
consumidores, países, regiões, setores, mercados e empresas. Sem
difusão uma inovação não tem impacto econômico. A exigência mínima
para que uma mudança nos produtos

ou

funções

da

empresa

seja

considerada uma inovação é que ela seja nova (ou significativamente
melhorada) para a empresa”.

O referido manual complementa que o conceito de inovação relaciona-se à
novidade, que pode não ser necessariamente uma originalidade, mas será novo no
contexto da organização; e ressalta que “por definição, todas as inovações devem
conter algum grau de novidade”.
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2.1.2. Grau de Novidade
Tironi e Cruz (2008) relatam que uma política pública para a inovação, deve
ter como objetivo principal o crescimento e o desenvolvimento da economia, através
de programas de estímulos às tecnologias já estabelecidas, e através de incentivos
a difusão de novas tecnologias às demais firmas, objetivando inovações e
tecnologias de última geração. Os autores destacam que se deve procurar a melhor
composição destas duas posições, mas deve-se sempre procurar melhor qualificar a
inovação, e para isso o grau de novidade deve ser considerado. Diferenciais de grau
de novidade da inovação indicam estruturas produtivas e de diversas gestões da
inovação, gerando um desenho adequado da política pública e de seus
instrumentos. A OECD (2005, p.57), em seu manual, define três conceitos para o
grau de novidade, “nova para a empresa”, “nova para o mercado” e “nova para o
mundo”.
O requisito mínimo para que a mudança introduzida seja considerada uma
inovação, é que a mesma seja nova para a empresa. Um novo método de produção,
um novo processamento e marketing ou um novo método organizacional pode já ter
sido implementado por outras empresas, mas se ele é novo para a empresa, ou se
geram produtos e processos com melhorias significativas, então é considerada uma
inovação para essa empresa. Os conceitos de nova para o mercado e nova para o
mundo dizem respeito ao fato de identificar se determinada inovação já foi ou não
implementada por outras empresas, ou se a empresa é a primeira no mercado ou na
indústria ou no mundo a implementar tal inovação. As empresas pioneiras na
implementação de inovações são consideradas condutoras do processo de
inovação. Estas empresas geram muitas idéias e conhecimentos novos, mas o
impacto econômico das inovações vai depender da adoção das inovações por outras
empresas.
Estas informações sobre o grau de novidade podem ser usadas para
identificar os desenvolvedores e os que adotam as inovações, com o objetivo de
examinar padrões de difusão, e identificar quem são os líderes de mercados e quem
são os seguidores, (OECD 2005). Seguindo esta definição, Barbieri e Álvares (2005,
p.59) descrevem que:
O grau de novidade para o mercado é um dos vários critérios para
classificar as inovações. Algumas inovações trazem novidades absolutas
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para o mercado, enquanto outras, apenas para uma dada empresa. No
primeiro caso, trata-se de inovação pioneira que introduz soluções novas
no sentido que não eram conhecidas ou usadas em termos globais antes
que a empresa inovadora as introduzissem. No segundo,

a inovação

refere-se à introdução de soluções que representam novidades apenas
para uma dada empresa, pois elas já são conhecidas ou utilizadas por
outras. Neste caso, a novidade é relativa à empresa que adota tais
soluções, pois elas já teriam sido incorporadas por outras empresas. Este
tipo de inovação resulta de um processo de difusão tecnológica, aqui
entendida como a disseminação de uma inovação tornando-a acessível
para outras empresas.

O processo que permite tal difusão é a

transferência de tecnologia.

Tironi e Cruz (2008) identificam que o grau de novidade impacta o risco
tecnológico e comercial de uma inovação. Estes autores acrescentam que o objetivo
principal da política de inovação deve ser minimizar os riscos que estão associados
aos investimentos que são feitos para a realização da inovação. Incerteza e risco
acarretam um desconto na taxa de retorno esperado, principalmente quando se trata
de inovações de maior grau de novidade. Os autores, também definem que o grau
de novidade de uma inovação encontra-se entre os extremos, mínimo e máximo. Se
tender a se aproximar do mínimo, a inovação é considerada incremental. Se tender a
se aproximar do máximo, é considerada radical.
Tironi e Cruz (2008) identificam, também, que outra vertente analítica do
processo de inovação que orienta este trabalho é o papel que os intangíveis
possuem para a inovação na era da economia do conhecimento. Como já descrito,
Gianesi e Corrêa (2011), identificam que uma das principais características especiais
das operações de serviços é a intangibilidade. Tironi e Cruz (2008) concluem que
um maior grau de novidade requer maior proporção de absorção de intangíveis na
atividade inovadora e que uma maior absorção de intangíveis sinaliza o aumento da
incerteza e do risco do investimento.
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2.2. PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES EM SERVIÇOS
2.2.1. Envolvimento Simultâneo Antecipado
Hull e Tidd (2003) descrevem que durante a última década, acelerou-se
fortemente no desenvolvimento de serviços, a adoção e a adaptação dos métodos
utilizados no desenvolvimento de bens materiais. Muitas empresas redefiniram o seu
negócio, explicitamente em termos de desenvolvimento de produtos de serviços.
Algumas empresas, inclusive, criaram novas posições para o desenvolvimento do
produto, que transcendem o domínio de um departamento funcional único. Os
motivos que levaram a mudança nesses métodos foram estimulados por uma maior
freqüência

de

mudanças

ambientais,

incluindo

a

globalização,

as

desregulamentações e a introdução de novas tecnologias. Estes autores concluem
que muitas empresas de serviços criaram a figura do Vice-Presidente de
Desenvolvimento de Produtos, com o objetivo de gerenciar os negócios voltados
para produtos com características de intangibilidade. Estes processos foram
desenvolvidos através da adaptação de métodos que incluem CE (Concurrent
Engineering), TQM (Total Quality Management) e BPR (Business Process
Reengineering).
Gianesi e Corrêa (2011) abordam que a nova realidade competitiva, demanda
formas de organizações mais ágeis, que privilegiam a comunicação e a interação
entra as várias funções da organização. Desta maneira:
“O desenvolvimento de um novo produto ou serviço, a implantação de um
programa de melhoria de qualidade e o desenvolvimento de estratégias
para a organização como um todo, e para as funções em particular, são
exemplos notáveis da necessidade de participação e envolvimento de
múltiplas funções e, portanto, são também exemplos por excelência da
aplicação de grupos multidisciplinares e das estruturas organizacionais
com ênfase em projetos” (GIANESI; CORRÊA, 2001, p. 52) .

Em função do êxito das práticas de Engenharia Concorrente, aqui designada
como CE (Concurrent Engineering), nos produtos industriais, as práticas de
Envolvimento Simultâneo foram adotadas por empresas de serviços, (HULL; TIDD,
2003). Estes autores identificam que o Envolvimento Simultâneo Antecipado (ESA) é
fundamental na reorganização do desenvolvimento de um produto, evoluindo de um
processo serial para um processo de execução simultânea. Segundo Collins e Hull
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(2003), o ESA, implica que funções normalmente envolvidas em estágios finais de
um ciclo produtivo, devem passar a participar das decisões de desenvolvimento do
produto, desde o início. Os membros das equipes cross-functional, que participarão
do desenvolvimento do produto, devem receber orientação especial, pois muitas de
suas atividades ocorrerão fora do seu departamento original.
Terwiesch, Loch e Meyer (2002) descrevem que o êxito nos processos de
desenvolvimento simultâneo exige uma coordenação bem ajustada. Objetivando
acelerar o desenvolvimento, as atividades que são efetuadas em paralelo
necessitam contar com informações preliminares de outras tarefas, pois as
informações definitivas ainda não foram disponibilizadas. Os autores destacam que
a execução deste procedimento, sem coordenação apropriada, acarreta um
retrabalho substancial. A coordenação entre as atividades fortemente acopladas e
as atividades paralelas requer boas equipes de trabalho simultâneo, que avaliam e
compartilham informações preliminares sobre o trabalho em andamento.
Terwiesch, Loch e Meyer (2002) reforçam que a Engenharia Simultânea é
baseada em equipes multidisciplinares de desenvolvimento de produto. Os membros
destas equipes são especialistas de vários departamentos de uma empresa e
representantes de fornecedores estratégicos e de clientes.

Estes recursos

comunicam-se via um sistema central de informação, que lhes fornece dados sobre
processos, ferramentas, infraestrutura, tecnologia e produtos existentes na empresa.
Os representantes de fornecedores estratégicos e clientes, que estão localizados
longe da empresa, participam da equipe de maneira virtual, usando tecnologias
como a Internet, o que lhes permite usar as mesmas ferramentas e técnicas como
membros da equipe na empresa.
Collins e Hull (2003) mencionam que a integração do trabalho de
especialistas em vários pontos ao longo da cadeia de valor, dentro de todo o ciclo de
vida do produto, não é simples de ser feita, principalmente em grandes corporações,
pois o tamanho e a complexidade aumentam a estrutura burocrática. Segundo os
autores, as práticas de Envolvimento Simultâneo superam estas limitações das
estruturas burocráticas, através de práticas que permitem uma comunicação mais
rica e mais freqüente entre as pessoas. Comunicação esta que independe da classe
ou posição na cadeia de valor da organização. Desta forma, os autores destacam
que as hierarquias ficam mais planas, as decisões tornam-se mais descentralizadas
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e as regras menos rígidas, criando através desta infusão orgânica, formas híbridas
de organização.
Bogus, Molenaar e Diekmann (2005) reforçam que uma metodologia
comumente utilizada para reduzir o tempo de entrega do projeto é a sobreposição de
atividades seqüenciais. Os autores definem que a identificação da evolução da
informação em determinada atividade e da identificação da sensibilidade às
mudanças nos elementos de dependência entre atividades, fornece um instrumento
prático para definir, durante a concepção, oportunidades de sobreposição.
Por evolução, os autores entendem que corresponde à taxa com que as
informações geradas a partir do início de uma atividade percorrem a execução da
atividade, até a finalização. Os autores exemplificam que no segmento de
arquitetura, engenharia e construção, a avaliação da evolução de uma atividade
pode determinar a melhor maneira de satisfazer as restrições e integrações das
atividades durante o design. Esta avaliação facilita, também, a otimização da troca
de informações com o ambiente externo. Já a sensibilidade, segundo os autores,
se torna importante quando uma atividade é dependente da outra. Supõe-se que
uma atividade depende de informações de outra atividade predecessora. Avaliar a
sensibilidade significa avaliar o quanto mudanças na informação oriunda da
atividade predecessora, impactarão a execução da atividade sucessora. Segundo os
autores, as dependências entre as atividades podem assumir várias formas, as mais
comuns são informações e recursos.
A Figura 3 ilustra como a velocidade da transmissão de informações
(evolução) e sensibilidade entre atividades sobrepostas, conceitos acima explicados,
pode influenciar, respectivamente, a velocidade de desenvolvimento do projeto que
compreende estas atividades e a quantidade de retrabalhos requeridos. Os autores
sugerem que quanto mais rápida a transmissão das informações necessárias às
atividades, menos arriscada será a decisão de sobrepor atividades. Além disso,
quanto menor a sensibilidade às alterações nas informações das atividades
predecessoras, menor o risco da sobreposição de atividades. Os autores destacam
que a realização da análise para caracterizar as atividades de design em termos de
evolução e de sensibilidade levará a reduções significativas nos tempos de entrega
do projeto.
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Figura 3 - Grau de evolução e sensibilidade.
Fonte: Bogus, Molenaar e Diekmann (2005).

Hara et al (2007) sugerem que organizações do setor industrial estão se
transformando de provedoras de bens para provedoras de serviços. As empresas
estão disponibilizando, aos seus clientes, serviços em adição a produtos materiais.
Estes autores propõem então a metodologia de desenvolvimento de produtos por
eles denominada de Serviço/Produto de Engenharia (SPE) como uma forma de criar
valor para os clientes. Segundo os autores, o SPE difere da engenharia
convencional, pois esta procura atingir melhorias nas funções do produto, enquanto
o SPE procura atingir a satisfação do cliente agregando valor através de serviços.
No SPE a concepção (design) dos produtos e serviços é desenvolvida em paralelo.
Os autores comparam, na Figura 4, o SPE com a engenharia convencional e com as
práticas de CE. Nesta figura, os autores demonstram as dependências e
paralelismos entre as etapas de design, planejamento e produção de produtos
matérias e serviços nestas três modalidades.
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Hara et al (2007), através da Figura 4, destacam também, que a abordagem
sistemática do CE procura sobrepor atividades. A sobreposição destas atividades
ocorre através da utilização de ferramentas, muitas delas advindas da tecnologia da
informação, e de processos de controle de atividades de equipes multifuncionais,
com o objetivo de reduzir o tempo final de produção do produto. Demonstram, na
Figura 4, que a fase de design do serviço, na CE, é deslocada significativamente
para propiciar esta redução de tempo. Entretanto, Os autores alertam que a
compactação de tempo é uma idéia para criar valor, mas não é suficiente, pois foca
apenas no produto. Os autores apontam os seguintes problemas para a geração de
valor em um ambiente de Engenharia Concorrente: em primeiro lugar, ocorre uma
ausência de simultaneidade entre as funções envolvidas com o desenvolvimento do
produto material e aquelas envolvidas com o design do conteúdo do serviço. Hara et
al (2007) descrevem que Para otimizar o valor de um serviço ao cliente, as funções
dos produtos físicos e as atividades dos serviços devem ser integradas de forma
transparente. Tanto os produtos físicos quanto as atividades do serviço são meios
para a criação de valor. Para eles poderem trabalhar melhor em conjunto, é
necessário que a relação entre produtos físicos e as atividades dos serviços (como a
sinergia, possíveis alternativas, complementaridade e assim por diante) devam ser
trabalhadas na fase de concepção.
Em resumo, os autores descrevem que o processo de Engenharia
Concorrente falha por não considerar na correta medida a agregação de valor ao
produto que decorre da existência de serviços de apoio aos bens físicos entregues.
O Serviço / Produto de Engenharia (SPE), segundo os autores, disponibiliza
conceitos e metodologias para solucionar este problema, sob o ponto de vista de
valor total ao cliente. Para tanto o SPE substitui a fase de planejamento do produto
por fases de design de valor e design de conteúdo do serviço, e antecipa a fase de
design das atividades do serviço, fazendo com que a mesma ocorra em paralelo
com o design de produto. No SPE o relacionamento entre os intervenientes é
construído no início dos estágios de design, como mostrado na Figura 4.
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Figura 4 – Diferença entre os processos de design de Engenharia Primitiva,
Engenharia Concorrente e Engenharia Serviço/Produto.
Fonte: Hara et al (2007).

Na área de tecnologia da informação a sobreposição de atividades está cada
vez mais presente, conforme exemplifica Distefano, Puliafito e Scarpa (2010) ao
descreverem que a abordagem clássica de desenvolvimento de software trabalha
com fases separadas de especificação, implementação, validação funcional e
avaliação de desempenho, utilizando um modelo formal para cada finalidade, o que
pode levar a uma inconsistência, além de um desperdício de mão de obra e demais
recursos. Por isto os autores descrevem uma técnica denominada Software
Desempenho Engineering, como uma abordagem na qual o desempenho do
software é tratado no início do ciclo de vida de sua criação, utilizando métodos
quantitativos para identificar os designs satisfatórios e eliminar aqueles que possam
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vir a apresentar problemas futuros de desempenho. Isto é feito antes que os
desenvolvedores invistam um tempo significativo na implementação. Os autores
destacam que é realizada uma avaliação contínua ao longo das fases de codificação
e testes para prever e gerenciar a evolução do desempenho do software, bem como
identificar o desempenho real versus o especificado.
Neste mesmo contexto, Losavio e Chirinos (2003) descrevem que é de
consenso que problemas de qualidade devem ser considerados logo no início do
processo de desenvolvimento de software, para diminuir os riscos e facilitar a
realização de todo o processo de desenvolvimento. As aplicações modernas que
envolvem a distribuição, adaptabilidade, a interoperabilidade, a reutilização de
componentes e os problemas e riscos da utilização em tempo real, exigem uma
definição mais detalhada e antecipada da arquitetura do sistema, a fim de cumprir
não só os objetivos funcionais, como também os requisitos de qualidade, tidos como
não funcionais, tais como manutenção e confiabilidade.
2.2.2. Controle Dinâmico de Processos
Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 14), “a gestão da inovação
organizacional teve a ênfase em gestão da mudança de cultura e de estrutura, via
modelagem e melhoria de processos internos – como gestão do conhecimento – e
conexões externas e redes”. Bessant e Davies (2007) descrevem que as
possibilidades de inovação em serviços levantam a questão de quão bem o
processo é organizado e gerenciado. Os autores sugerem que a inovação é um
processo central mais focado na renovação que a organização oferece e nas formas
em que ela gera e entrega os produtos decorrentes desta renovação. Lima e Kuhl
(2010, p.3) acrescentam que:
“No processo de gestão existem problemas e dificuldades a serem
enfrentados e obstáculos a serem superados, assim como existem
obstáculos nos processos de mudança. Não é diferente nos processos de
inovação, onde os obstáculos que as empresas enfrentam tornam mais
lentos ou até inviabilizam o processo”.

Collins e Hull (2003) mencionam que o Controle Dinâmico de Processo
(CDP), é necessário para prover disciplina para os times multifuncionais de
desenvolvimento de produtos, que muitas vezes executam as suas atividades de
projetos fora do seu departamento. Os autores descrevem que o ESA melhora o
42

desempenho do desenvolvimento do produto através de sinergias de processos
concorrentes que geram fluxos de informações para tomadas de decisões durante
todo o ciclo de desenvolvimento. Para organizar e obter o melhor desempenho na
execução destas atividades são necessários processos de controle flexíveis, ou seja,
controle dinâmico de processos. O CDP, segundo os autores, provê disciplina para
os times de projetos e aumentam a probabilidade de que as idéias sejam levadas
adiante e não se percam pelo caminho. O CDP permite que as organizações tratem
o novo, como um desenvolvimento rotineiro de produto, permitindo assim que as
práticas de projetos bem sucedidos de inovação possam ser replicadas.
Segundo Hull e Tidd (2003), o conceito de CDP inclui não apenas os métodos
de padronização de documentação, design e análises de produtos periódicos, mas
permite também, melhorias contínuas de processos, tais como o próprio
mapeamento dos processos, com objetivo de eliminar atividades que não agreguem
valor, o benchmarking, as avaliações de mercado, a identificação de necessidades
dos clientes, e a tradução de requisitos em especificações de produto. Hull e Tidd
(2003) destacam que o CDP representa uma geração dinâmica e flexível de práticas
que evoluíram a partir de regras rígidas e procedimentos característicos das
burocracias mecanicistas.
Esta flexibilidade é disponibilizada através de ferramentas baseadas na
Tecnologia da Informação Computacional (TIC), que apóiam a reavaliação de
estratégias de implementação, ajustes nos planos, nos modelos e no fluxo de dados
(COLLINS; HULL, 2003). Os autores complementam que a fusão de práticas
relativamente orgânicas, tais como o ESA, que permitem comunicação mais rica e
mais frequente, independente de posição na cadeia, com as práticas relativamente
mecanicistas como é o caso dos controles dinâmicos de processos, cria um sistema
híbrido que produz uma melhor relação custo benefício em processos de inovação.
A disciplina ao desenvolvimento decorrente do uso de controles dinâmicos de
processos fornece limites que reduzem os riscos de esforços desnecessários e
perdas de controle em equipes de projetos. De acordo com Hull (2004), o CDP inclui
métodos para definições e avaliações padronizadas que poderão ser replicadas em
desenvolvimento e revisões de implementações de projetos de produtos.
Dentro do CDP pode se incluir a prática estruturada da gestão de projetos,
pois conforme descrito por Popadiuk e Santos (2006), é importante para os
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processos de inovação a implementação de práticas de gestão de projetos voltadas
para as atividades diárias que apóiam o desenvolvimento de inovações.
O mercado tem sido forçado não somente a responder a uma crescente
demanda por novos e melhores produtos. É necessário fazê-lo dentro de
limitações de tempo, custo e restrições de qualidade. Concomitantemente
ao desenvolvimento de novos produtos e serviços, as organizações
precisam de agilidade nos seus processos operacionais,

mudanças em

tecnologias de produto, atualizações nos seus sistemas de informação e
redefinição das formas de interação com fornecedores e clientes. Poucas
organizações poderiam, por outro lado, escapar da introdução de projetos
em suas atividades diárias (POPADIUK; SANTOS, 2006, p.2).

Rabechine Jr, Carvalho e Laurindo (2002, p. 28) seguem esta linha de
raciocínio ao relatarem que “Para as empresas que buscam uma vantagem
competitiva pela inovação, gerar competências em projeto passa a ser fundamental”.
Estes mesmos autores (p. 31) acrescentam que “[...] o gerenciamento por projetos,
quando desenvolvido nas organizações inovadoras, pode contribuir para a eficiência
de suas operações”. Slack, Chambers e Johnston (2009. p.87) entendem projeto
como: “o processo através do qual algumas exigências funcionais de pessoas são
atendidas por meio da moldagem ou configuração de recursos e/ou atividades que
englobam um produto, serviço ou o processo de transformação que o produz”.
Adams, Bessant e Phelps (2006) destacam que o processo de inovação é
complexo, e formado por eventos e por diversas atividades, algumas em seqüência
e algumas outras ocorrendo simultaneamente. O que cria a necessidade de um
planejamento bem detalhado. Os autores descrevem que é evidente que processos
de inovação tenham algum grau de diferença entre organizações e mesmo dentro
das organizações. No entanto, apesar destas diferenças, há uma série de elementos
comuns que podem ser consolidados como componentes de práticas estruturadas
de gerenciamento de projetos. Adams, Bessant e Phelps (2006), identificam que
através do gerenciamento de projetos, pode se medir o desempenho de uma
inovação, comparando-se a duração, a receita e o custo planejado com o real.
Destacam também que através dos processos de gerenciamento de projetos a
velocidade de implementação e a qualidade podem ser medidas e melhoradas, com
o objetivo de satisfazer os requerimentos do cliente.
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Dentro deste conceito Adams, Bessant e Phelps (2006), acrescentam que a
gestão de portfólio de projetos para a inovação tem se tornado um tema importante
na literatura. Destacam a rapidez com que os recursos são consumidos no processo
de inovação, por conseguinte a necessidade de que os mesmos sejam gerenciados.
Alertam, também, que a eficácia com que uma organização gerencia o seu portfólio
é muitas vezes um diferencial importante das suas vantagens competitivas. O foco
na gestão de portfólios requer escolhas estratégicas, tecnológicas e de recursos que
regem a seleção dos projetos que configuram a organização. O objetivo principal é
identificar a melhor maneira de alocar recursos para projetos, a fim de obter o
equilíbrio ideal no portfólio de desenvolvimento de produtos, ou seja, chegar a um
portfólio que otimiza o compromisso entre retorno e riscos.
Adams, Bessant e Phelps (2006) destacam que o processo de seleção dos
projetos de inovação requer a avaliação e alocação de recursos em condições de
incerteza. Um processo sistemático guiado por critérios de seleção claros pode
ajudar a otimizar o uso de recursos limitados e reforçar a posição competitiva de
uma organização. Slack, Chambers e Johnston (2009) descrevem que nem todos os
conceitos de novos bens e serviços, a serem desenvolvidos, resultarão em produtos.
É necessário avaliar cada conceito e suas opções de acordo com os critérios de
projetos. Os autores sugerem que embora os critérios a serem utilizados dependam
da natureza e circunstâncias do exercício, é válido e útil pensar em três categorias
abrangentes de critérios de projeto:
1) A viabilidade – Podemos realizá-lo?
2) A aceitabilidade – Queremos realizá-lo
3) A vulnerabilidade – Queremos correr o Risco ?
A Figura 5 exemplifica as categorias gerais de critérios para a seleção de conceitos
e opções de projetos.
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Os critérios para
a seleção de
conceitos de
novos produtos
de bens ou
serviços

Viabilidade – quão difícil é
o projeto

Que INVESTIMENTOS,
tanto financeiros quanto
gerenciais serão
necessários ?

Aceitabilidade – ele vale a
pena ?

Que RETORNOS trará
em termos de benefícios
para a operação ?

Vulnerabilidade – o que
poderia dar errado ?

Avaliação global
do Conceito

Que RISCOS corremos
se algo der errado ?

Figura 5 - Categorias gerais de critérios para seleção de conceitos
Fonte: Slack, Chambers e Johnston (2009).

Outro fator importante, destacado por Adams, Bessant e Phelps (2006), nos
processos de inovação, é o gerenciamento de conhecimento. A capacidade de uma
organização de identificar, absorver e utilizar o conhecimento pode ser importante
para o êxito da operação de uma empresa. O conceito do conhecimento é
identificado como fundamental no processo de inovação. Segundo os autores, o
gerenciamento de conhecimento está ligado à obtenção e a comunicação de idéias
e informações que apóiam as competências da inovação. Destacam que as três
áreas no gerenciamento de conhecimento importantes para o gerenciamento de
inovação identificado na literatura são:
1) Geração de idéias - idéias é matéria prima para a inovação;
2) Geração de conhecimento - incluindo o conhecimento implícito e explícito;
3) Os fluxos de informação - incluindo reunir informações, rede e colaboração.
Morrison (2007) afirma que a melhoria de processos possui muitas vezes uma
natureza complexa e problemática, que tem atraído a atenção de estudiosos e
praticantes. As organizações, muitas vezes se esforçam para melhorar a execução
das suas tarefas e processos essenciais, empregando uma variedade de
abordagens para melhorar o desempenho organizacional que tem como objetivo
principal a melhoria de processos. Exemplos incluem a reengenharia de processos,
gestão da qualidade total, seis sigmas, o sistema Toyota de produção, e muitas
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técnicas com base em idéias de manufatura enxuta. Segundo o autor, o desafio
essencial para profissionais e estudiosos é que o histórico de iniciativas de melhoria
de processo não é consistente. Por um lado, há ampla evidência de que estas
iniciativas são por vezes bem sucedidas em melhorias, rendendo desempenho
organizacional. Mas, por outro lado, os esforços de muitos não conseguem produzir
o benefício desejado, muitas vezes exibindo uma melhora de vida curta, seguido por
um declínio no desempenho para níveis iguais ou inferiores aos antes da iniciativa
de melhoria. Morrison (2007) destaca, que estas iniciativas são exemplos de falhas
de implementação. As razões destas falhas, é que muitas organizações enfrentam
dificuldades em implementar o que elas sabem ser boas idéias, mas que
permanecem na melhor das hipóteses mal compreendidas.
Brown et al (2005, p. 125), identificam a importância da inovação para a área
de operações, destacando que a visão da inovação, atualmente, não mais a
considera um evento ocasional, mas sim um item fundamental daquilo que as
organizações fazem para sobreviver.

Hoje já nem é a incumbência de alguns

especialistas bem dotados, mas sim “[...] está no cerne do que as organizações
fazem para se renovar em termos do que oferecem e como criam e fornecem a
oferta”. Por esta razão, os autores destacam que “[...] a inovação é fundamental aos
gerentes de operações estratégicas cuja função é coordenar o desenvolvimento e a
implementação de capacidades que fazem com que a inovação aconteça”. Brown et
al (2005) acrescentam que a inovação é um processo arriscado e incerto, mas que
pode ser administrado, para tal deve se dispor de recursos e controlar atividades
2.2.3. Apoio de Tecnologia de Informação Computacional
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010) destacam a importância da TIC na área de
serviços, descrevendo que “Da mesma forma que a tecnologia de máquinas
transformou um dia uma economia baseada na agricultura em uma economia
baseada na indústria, a tecnologia da informação está transformando a nossa
economia industrial em uma economia de serviços”.
Turban et al (2010) destacam que a tecnologia da informação (TI) tem um
papel fundamental nas organizações ao proporcionar uma vantagem estratégica
através do aumento da produtividade, melhorando a qualidade e a velocidade da
realização de tarefas, facilitando a solução de problemas, aperfeiçoando os serviços
de atendimento ao cliente, aprimorando a comunicação e a colaboração e
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permitindo a reestruturação dos processos de negócio. Os autores enfatizam que a
TI pode ser fornecida não apenas pelos departamentos de sistemas de informação
das organizações, mas também por usuários finais e fornecedores. Um dos, se não
o fator crítico de sucesso nas operações de muitas organizações é a gestão de
recursos de informação, de novas tecnologias e de redes de comunicação, e será
essencial à sobrevivência das organizações no futuro. Os autores complementam
descrevendo:
Embora reconheçamos a importância da tecnologia, do desenvolvimento
de sistemas e dos sistemas de processamento de transações funcionais,
enfatizamos os usos inovadores da tecnologia da informação por toda a
empresa. A utilização cada vez maior da Web, Internet, intranets, extranets,
negócios eletrônicos (e-business), comércio eletrônico (e-commerce) e
computação móvel muda a maneira como os negócios são feitos em quase
todas as organizações. [...]. Além disso, a integração de ERP, CRM e
gestão do conhecimento com o comércio eletrônico é de importância
fundamental (TURBAN et al, 2010, p. 7).

A aplicação de melhorias em Tecnologias da Informação Computacional,
principalmente com a utilização de sistemas integrados, tem facilitado o intercâmbio
de informação e conhecimento codificado entre as áreas de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D), concepção da solução, e as áreas de implementação dos
projetos. Esta integração através da TIC agiliza os processos intra-organizacionais
de aprendizagem e de interação com outras organizações (FIGUEIREDO, 2006).
Segundo o autor estas melhorias ficam mais evidentes nas organizações baseadas
em serviços intensivos em conhecimentos (KIBS), pois as mesmas atuam
fortemente em conhecimento técnico-científico. O autor destaca que por meio de
atividades inovadoras em TIC, as KIBS têm servido de apoio a diversas atividades
econômicas, e podem contribuir através da utilização da Tecnologia da Informação
para a difusão de atividades tecnológicas inovadoras, como definido no item 2.1.2
Grau de Novidade.
Figueiredo (2006) destaca também, que grande parte das atividades
inovadoras

em

serviços

é

considerada

apenas

no

contexto

de

países

tecnologicamente avançados. Uma pequena parte é considerada em relação às
organizações de países em desenvolvimento com atividades inovadoras, a partir da
TIC, na indústria de serviços. Portanto, apesar da existência de vários estudos sobre
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inovação na indústria de serviços, a grande maioria dos estudos fica restringida a
examinar a inovação, em serviços, em economias tecnologicamente avançadas
como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. O autor exemplifica, este ponto,
através das experiências realizadas por Hull e Tidd (2003), no qual o modelo é
utilizado como base para esta dissertação.
Para Figueiredo (2006, p 406), alguns países em desenvolvimento
apresentam evoluções tecnológicas, principalmente baseada nas TICs, por apoiarem
inovações em serviços. Figueiredo complementa descrevendo, “[...] por meio das
TICs, certas economias em desenvolvimento têm conseguido construir capacidades
tecnológicas inovadoras e alcançar desempenho internacionalmente competitivo em
áreas importantes da indústria de serviços [...]”.
Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a tecnologia da informação, em conjunto
com a biotecnologia e a engenharia de materiais apresentou grandes avanços,
desde os anos 1980. Mas de acordo com os autores o campo da tecnologia da
informação é o mais promissor, que tem tido os efeitos mais revolucionários, e o que
apresenta maior potencial de continuar a se desenvolver no futuro próximo. Segundo
estes autores, o impacto das tecnologias de informação e comunicações na
logística, distribuição e serviços tem demonstrado ser significativo e gerou uma onda
de novos empreendimentos, que tiveram início, e não um fim como muitos
acreditaram, com a bolha da internet no final dos anos 1990.
Bowersox, Closs e Cooper (2008, p.109) destacam que no passado, o fluxo e
a acuracidade das informações eram normalmente menosprezadas porque os
clientes não os consideravam importantes, e as taxas de transferência de
informação se limitavam a processos manuais. Hoje, destacam os autores, “os
clientes exigem informações em tempo real”. Adicionalmente, o planejamento de
necessidades com base em informações atuais pode reduzir a incerteza e o risco
associado à demanda. Os autores reforçam, também, que “a informação aumenta a
flexibilidade em relação a como, quando e onde os recursos podem ser utilizados
para gerar vantagem estratégica”. A facilidade de transferência de informações,
através da internet facilita a colaboração.
A Tecnologia da Informação Computacional (TIC), segundo Collins e Hull
(2003), não só melhora o desenvolvimento dos produtos, como também melhora a
comunicação entre os membros da equipe, permitindo que os mesmos compartilhem
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dados referentes aos produtos e ferramentas de análises ao longo dos ciclos de
desenvolvimento, independente da localização física. A mudança da maneira de
trabalho

em

que

predominavam

procedimentos

rígidos,

inflexíveis

de

desenvolvimento de produtos, para uma abordagem de processo, é disponibilizada
através da TIC. Ao invés do uso de procedimentos, registrados em manuais de
papel, passou-se a ter modelos de gestão de desenvolvimento de produtos on-line,
disponíveis para a personalização apropriada à especificação dos projetos. Os
procedimentos de determinados projetos podem ser armazenados em bases de
dados que facilitam a reutilização do conhecimento.
As inovações de processo compreendem novos métodos ou métodos
consideravelmente melhorados para a execução de serviços. Desta maneira, o
OECD (2005) destaca que estas inovações podem envolver mudanças significativas
nos equipamentos e nos softwares utilizados em empresas orientadas para serviços,
ou nos procedimentos e nas técnicas empregadas nos serviços de distribuição. Este
tipo de inovação pode ser exemplificado através da introdução de dispositivos de
rastreamento para serviços de transporte, na implementação de um novo sistema de
reservas em agências de viagens, ou no desenvolvimento de novas técnicas para
gerenciar projetos em uma empresa de consultoria. Pode-se tomar como exemplo,
também, um novo método de distribuição, utilizando equipamentos softwares e
técnicas de rastreamento de bens por código de barras ou de identificação ativa por
frequência de rádio. As inovações de processo incluem técnicas, equipamentos e
softwares novos ou substancialmente melhorados e utilizados, também, em
atividades auxiliares de apoio, como compras, contabilidade, computação e
manutenção. Slack, Chambers e Johnston (2009, p 218), descrevem que “Algumas
tecnologias são periféricas para a criação real de bens e serviços mas
desempenham um papel importante, facilitando o processo de transformação direta
dos imputs da operação”. Os autores exemplificam citando sistemas de computador
que planejam e controlam atividades, sistemas de contabilidade e sistemas de
controle de estoque que podem ser usados para que gerentes e operadores possam
controlar e otimizar os processos produtivos. Os autores denominam está tecnologia
de tecnologia de processos indiretos.
Portanto, segundo a OECD, a implementação de tecnologias da informação e
da comunicação novas ou significativamente melhoradas é considerada uma
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inovação de processo se ela visa melhorar a eficiência e/ou a qualidade de uma
atividade auxiliar de apoio.
Chen e Tsou (2007) destacam que empresas contemporâneas estão fazendo
investimentos significativos em tecnologia da informação para alinhar estratégias de
negócios, a fim de permitirem operações funcionais inovadoras, disponibilizando
redes de colaboração empresarial. Essas empresas têm adotado tecnologia da
informação para promover mudanças na gestão de relacionamento com o cliente,
fabricação, aquisição, gestão da cadeia de suprimentos e todas as outras atividadeschave que visam melhorar as suas capacidades competitivas.
Profissionais da área de sistemas de informação têm posicionado a tecnologia
da informação como um ingrediente importante no desenvolvimento da inovação. As
empresas implementam tecnologia da informação para melhorar e / ou ampliar o
escopo de seus produtos e serviços. As atividades de inovação envolvem muitas
vezes a adição de novos serviços, a ampliação dos já existentes e / ou a melhoraria
do processo de prestação de serviços. Pode-se identificar, que o sucesso de uma
organização depende de quão bem ela implementa sua inovação em serviços para
criar novos negócios. Os autores destacam que uma vez que uma empresa adota e
adapta uma tecnologia de maneira apropriada, começa a usá-la de uma forma
abrangente e integrada para apoiar o trabalho da organização e as práticas
inovadoras.
Hull e Tidd (2003) corroboram o conceito definido por Chen e Tsu, ao
descreverem que a inovação em serviços é muito mais que a aplicação da
tecnologia da informação. A chave do sucesso é adaptar corretamente a tecnologia
e a configuração da organização para os ambientes específicos de mercado.
A Figura 6 apresenta às relações identificadas por Chen e Tsu, que,
hipoteticamente, existem entre a adoção de tecnologia da informação, as práticas de
inovação em serviços e vantagem competitiva.

51

Figura 6 – Relações entre Tecnologia da Informação, práticas de inovação em
serviços e vantagem competitiva.
Fonte: Chen e Tsu (2007).

Na Figura 6, a infraestrutura de IT inclui redes, gerenciamento,
provisionamento em larga escala de recursos de computação, intercâmbio eletrônico
de dados, bancos de dados compartilhados, e pesquisa e desenvolvimento para
identificar as tecnologias emergentes. Segundo os autores, quase dois terços do
orçamento da tecnologia da informação de uma organização é gasto em
infraestrutura não só para permitir a partilha de informação entre os vários
departamentos, mas também para fornecer flexibilidade para responder às
mudanças na estratégia de negócios. O Investimento e a gestão adequados em
infraestrutura são a base da adoção da tecnologia da informação.
O alinhamento estratégico sugere que o efeito da tecnologia da informação
sobre o desempenho vai depender de quão bem a estratégia de tecnologia da
informação e estratégia corporativa coincidem. As empresas podem ser bem
sucedidas ao efetuarem corretamente o alinhamento da tecnologia da informação
com suas estratégias de negócios, equilibrando fatores internos e externos, bem
como os domínios da tecnologia de negócios e da informação. Segundo os autores,
vários estudos têm mostrado que o alinhamento da tecnologia da informação com as
estratégias de negócios é fundamental para o sucesso na adoção de tecnologia da
informação e positivamente associada com o eficaz desempenho organizacional.
A estrutura organizacional especifica a linha formal de comunicação; ajuda
a controlar, integrar e coordenar atividades de trabalho e define a alocação dos
papéis de trabalho. Enquanto a tecnologia da informação está sendo adotada, a
estrutura organizacional é frequentemente reexaminada e ajustada para melhorar o
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desempenho por meio do compartilhamento de recursos, da inovação e da
colaboração através das fronteiras organizacionais.
Finalmente, a aprendizagem individual é importante para a organização,
pois contribui efetivamente para se tirar proveito da tecnologia da informação. Tanto
usuários finais como o pessoal de tecnologia da informação, devem adquirir
habilidades e conhecimentos sobre as novas tecnologias. O sucesso na adoção de
novas tecnologias da informação exige que as pessoas em toda a organização se
adaptem, e para isso ocorrer, que seja fornecido apoio e treinamento aos
funcionários, a fim de que possam colher maiores benefícios além de simplesmente
uma mudança na tecnologia.
Costa e Carvalho Neto (2007) descrevem que as empresas precisam ter
flexibilidade para atender as constantes mudanças de mercado, o que exige da área
de tecnologia da informação, o comprometimento em suportar os processos
corporativos para estas mudanças. Os autores destacam que os constantes
investimentos na área de serviços fazem surgir a Ciência de Serviços, que é definida
por Paulson (2006) como sendo um campo multidisciplinar que visa reunir
conhecimentos de diversas áreas para melhorar as operações da indústria de
serviços, o desempenho e o incentivo a inovação. Em essência, a Ciência de
Serviços, representa uma fusão de tecnologia com a compreensão dos processos de
negócio e organização.
Dentro do contexto da Ciência de Serviços, Costa e Carvalho Neto (2007)
destacam que a engenharia de software tem buscado maneiras de otimizar a
produção de softwares. Desta forma, surge a proposta da arquitetura orientada a
serviços (SOA – Service Oriented Architecture), que decompõem os sistemas em
forma de serviços, permitindo que estes serviços sejam consumidos por aplicações
clientes, através de uma integração padronizada. Fernandes e Lima (2008),
descrevem que o SOA permite que os projetos de desenvolvimento de software
possam ser agilizados e a mesma equipe de desenvolvimento pode trabalhar em
mais projetos, pois os desenvolvedores podem reutilizar os serviços e através desta
arquitetura dispõem de facilidades para executar modificações nos sistemas. Sobre
o SOA, Fernandes e Lima (2008, p.7) acrescentam:
A arquitetura orientada a serviços é o panorama geral de todos os
processos e fluxos de negócio de uma empresa. Significa que o pessoal de

53

negócio pode visualizar, pela primeira vez, como a empresa é construída
em termos de tecnologia. Quando projetos de TI são apresentados em
termos de atividades e processos de negócio, e não na forma de
aplicativos complexos, o pessoal de negócio pode apreciar e suportar
melhor os projetos de TI. A visão grandiosa da SOA é que, quando TI
capacitar plenamente para serviços os processos importantes de um
negócio, o pessoal de negócios poderá assumir controle sobre modificar e
mesclar os diferentes serviços em novas combinações de processo
próprias. Mas esta visão ainda está a muitos anos de distância.

Collins e Hull (2003) descrevem que os serviços variam na medida em que as
ferramentas de computador e tecnologias são aplicáveis ao desenvolvimento de
produtos. Por exemplo, alguns serviços são altamente dependentes de informação e
transações eletrônicas, enquanto outros envolvem intercâmbio relativamente mais
pessoal. Segundo os autores, as empresas do setor de serviços são mais
consumidoras de Tecnologia da Informação Computacional (TIC) do que as
indústrias de manufatura. No entanto, no setor de serviços, o uso de ferramentas de
vários tipos, tais como CAD (computer automated design), é muitas vezes limitado
devido à intangibilidade de muitos produtos de serviços.
Apesar de cada uma das práticas aqui descritas (ESA, CDP e TIC),
colaborarem para a melhoria do desempenho da implementação do produto, Collins
e Hull (2003) descrevem que é através da obtenção de sinergias entre as variáveis
que a gestão pode melhorar substancialmente este desempenho. Os autores
exemplificam que em um processo de estratégias concorrentes, existe a
possibilidade de diversas funções efetuarem interações através de várias entradas
durante todo o ciclo de desenvolvimento, porque a tomada de decisão é reiterativa
(ESA). Para acompanhar as várias mudanças nos produtos, são necessários
processos de controle flexíveis (CDP). Esta flexibilidade é disponibilizada através de
ferramentas baseadas na Tecnologia da Informação Computacional (TIC), que
apóiam a reavaliação de estratégias de implementação, ajustes nos planos, nos
modelos e no fluxo de dados. Com base nesta sinergia, é que foi criado o modelo de
Hull & Tidd, descrito a seguir.
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2.2.4. O Modelo de Hull & Tidd
Hull e Tidd (2003) propuseram um modelo para avaliar o desempenho do
desenvolvimento de serviços (produtos). Este modelo foi adaptado de indústrias de
bens, e é considerado suficientemente genérico para ser aplicado em empresas de
diversos setores da economia, assim como nas empresas de serviços, que
corresponde ao objetivo desta dissertação. Os autores destacam que bens e
serviços estão cada vez mais associados, o que torna a estrutura genérica do
modelo, potencialmente útil. Muitos serviços têm manifestações físicas que exigem
operações semelhantes às de fabricação, e muitos produtos industriais incluem
serviços intangíveis, o que corrobora com a terceira abordagem de Gallouj (2002)
descrita no item 2.1.1. Inovação em Processo e Inovação em Produto. O modelo foi
proposto e testado através da análise de dados de 100 empresas industriais nos
EUA. Sua aplicabilidade aos serviços foi confirmada em um estudo paralelo de 70
empresas de serviços no EUA e 38 outras empresas em um estudo semelhante em
Londres. Segundo Hull e Tidd (2003), os resultados sugerem que o modelo é
razoavelmente robusto, e pressupõe que os passos básicos no desenvolvimento de
novos serviços são muito semelhantes aos de bens manufaturados, com apenas
pequenas diferenças de ênfase e de execução. Ambos partem de uma perspectiva
de sistemas, insumos, processamentos e saídas que devem atender as
necessidades do cliente, independentemente do tipo de processo, produto e
transformação.
Collins e Hull (2003) descrevem que o modelo é composto com base nos
princípios da Engenharia Concorrente (CE), que permite integrar o trabalho de
especialistas em vários pontos ao longo da cadeia de valor em todo o ciclo de vida
de desenvolvimento do produto. Collins e Hull destacam que essa integração é difícil
em grandes corporações, porque tamanho e complexidade aumenta a estrutura
burocrática da organização. O CE, segundo os autores supera as limitações das
estruturas burocráticas, infundindo-lhes práticas "orgânicas" que permitem a
comunicação mais rica e mais frequente entre as pessoas, independentemente de
classe ou posição na cadeia de valor. Hierarquias ficam mais planas, as decisões
são descentralizadas, as regras são menos rígidas, e as funções incluem
responsabilidades gerais, assim como também, em paralelo, responsabilidades
especializadas. Esta infusão orgânica cria formas híbridas de organização. Hull e
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Tidd (2003), justificam o emprego do conceito da Engenharia Concorrente no
modelo, informando que o CE tornou-se um paradigma para o desenvolvimento de
produto industrial, pois provou ser mais eficaz do que os métodos em série. Estes
autores complementam estendendo o conceito para a área de serviços destacando
que as práticas simultâneas podem ser ainda mais necessárias no desenvolvimento
de produtos de serviço.
Hull e Tidd (2003) descrevem que muitas pesquisas e literaturas sobre o
desenvolvimento de novos bens e serviços, procuram identificar e promover o
conceito de melhores práticas de gerenciamento e organização. Em contraste com
este conceito, os autores identificam a idéia de diferentes tipos de estruturas e
processos de gerenciamento organizacionais, que são apropriados para diferentes
tipos de tarefas a serem executadas pela organização. Hull e Tidd (2003) destacam
que, nesta linha, o modelo proposto segue a Teoria da Contingência Organizacional,
que sugere que não existe uma simples estrutura organizacional efetiva em todas as
circunstâncias, ao invés disto, existe um ajuste na estrutura organizacional que
melhor se encaixa a dada contingência, tal qual como tamanho, estratégia, incerteza
na tarefa ou tecnologia. Portanto, quanto melhor o ajuste entre a organização e a
contingência, maior será o desempenho organizacional. A Figura 7 (DONALDSON,
2006) mostra graficamente este conceito do ajuste da estrutura organizacional,
indicando uma linha contínua de ajustes ótimos, que para cada nível de uma variável
de contingência ocorre um ajuste para a variável estrutural, com o objetivo de se
alcançar um alto desempenho organizacional. Donaldson (2006) complementa que o
ajuste ótimo não é estático, mudando com as variações do ambiente organizacional,
e que na prática trabalha-se com o conceito de ajuste quase ótimo, pois poderão
ocorrer mudanças antes de se alcançar o ajuste ótimo, que acarretará a
necessidade de novos ajustes. Adicionalmente informam que níveis mais altos de
contingência produzem um desempenho melhor do que os ajustes a níveis mais
baixos de contingência.
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Figura 7 – Teoria da Contingência – Ajuste entre estrutura
organizacional e contingência de tecnologia.
Fonte: Donaldson (2006).

Hull e Tidd (2003) afirmam, com base na teoria da Contingência, que
diferentes graus de organicidade de estruturas organizacionais explicam de forma
diferente o relacionamento entre organização e desempenho. Os autores
argumentam que cada um destes modelos de organização tem correspondência
com os tipos genéricos de vantagem competitiva, custo versus diferenciação por
inovação. Estruturas orgânicas são melhores para a inovação (diferenciação),
enquanto estruturas mecanicistas são melhores para eficiência em custo.
A Figura 8 mostra o modelo proposto por Hull e Tidd (2003) para serviços. Os
autores descrevem que todos os caminhos mostrados na figura foram apoiados por
correlações estatisticamente significativas e / ou coeficientes de regressão.
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Contexto
Dinamismo do ambiente econômico (DAE) / Organização da função desenvolvimento de produtos de serviços (ODPS) / Nação

Equipes multifuncionais
(EMF)
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(RGP)
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(TIC)

Tarefa

Tempo, Custo, Qualidade e Inovação
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Dinâmico de
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Integração de Sistemas
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projetos (PCP)

Antecedentes

Treinamento em processo
de desenvolvimento
concorrente (TPDC)

Desempenho no desenvolvimento de inovação e entrega de serviço (DDEI)

Estratégia
Reprojeto rápido e
reiterativo (RRR)

Grau de novidade da Inovação (GNI)

Figura 8 - O Modelo de Hull & Tidd
Fonte: Barbosa e Molinari (2011) adaptado de Hull e Tidd (2003)

O modelo está organizado em subcomponentes, como descrito abaixo:
2.2.4.1.
Este

Núcleo Operacional
núcleo

é

composto

por

um

trio

de

práticas

organizacionais

interdependentes: o Envolvimento Simultâneo Antecipado (ESA), o Controle
Dinâmico de Processos (CDP) e o Apoio de Tecnologia da Informação
Computacional (TIC), que já foram anteriormente detalhados na seção 2.2. Hull
(2004) identifica que o ESA permite que funções normalmente envolvidas somente
em fases finais de um ciclo, tais como a fabricação e serviço ao cliente, participem
de decisões de definição do produto desde o início. O ESA agrega características
orgânicas que aumenta a geração de idéias para a inovação. O CDP complementa o
ESA e oferece disciplina para a integração e controle das atividades dentro da
cadeia de valores, orientando as atividades de desenvolvimento de produtos, de
forma análoga ao controle dos métodos de produção, agregando características
mecanicistas.
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A fusão de práticas orgânicas e mecanicistas cria um sistema híbrido, que
pela lei da contingência são capazes de alcançar os dois tipos de vantagens de
desempenho genéricos, custo e diferenciação em inovação, permitindo o melhor
ajuste entre a flexibilidade e o controle de equipes multifuncionais. Hull (2004)
complementa, que dentro do Núcleo Operacional do modelo, a Tecnologia da
Informação Computacional, não só inclui o uso de ferramentas para a concepção do
produto, mas também tecnologias de suporte a comunicação e colaboração em toda
a cadeia de valores, e a melhoria contínua dos processos de desenvolvimento.
2.2.4.2.

Antecedentes

A transformação de métodos seriais para métodos simultâneos de
desenvolvimento de produto envolve mudanças organizacionais e culturais que
ferem as normas de grandes burocracias. Para conduzir a transformação de serial
para métodos simultâneos, os autores destacam a importância do treinamento em
processo de desenvolvimento concorrente (TPDC), que envolvem cursos formais
e workshops necessários para transmitir práticas concorrentes aos participantes; e
do papel dos campeões de projetos (PCP), que são úteis para conduzir a adoção
de novas práticas, liderando a transformação de organizações funcionais para
organizações baseadas em projetos. Transformação esta que promoverá uma maior
integração entre os participantes do desenvolvimento de produtos, que executarão
atividades focadas nas necessidades dos projetos e não na hierarquia funcional.
2.2.4.3.

Capacitadores Orgânicos do ESA

Hull e Tidd (2003) descrevem que o modelo proposto inclui três Cpacitadores
Orgânicos do ESA, são eles: 1) Equipes multifuncionais (EMF). Hull (2003)
destaca que é necessário estimular uma integração multifuncional, pois é um
componente importante na execução de atividades concorrentes. Utilizando equipes
multifuncionais, obtém-se uma implementação mais proativa do projeto de
organização orgânica do que a abordagem tradicional da remoção de restrições
burocráticas para permitir comunicações não estruturadas. Equipes multifuncionais
possuem conhecimento em várias disciplinas e executam várias funções em
conjunto o que facilita a execução de atividades comuns. A maior parte do tempo,
desta equipe, é utilizado fora dos departamentos funcionais de seus membros; 2)
Proximidade física dos recursos de desenvolvimento (PFRD), que segundo Hull
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(2003),

manter os membros da equipe de projetos juntos em um espaço

compartilhado, cria oportunidades para comunicações face a face, o que pode
agilizar e facilitar a solução de problemas. Para facilitar o intercâmbio, muitas
empresas disponibilizam um espaço dedicado para os integrantes das equipes de
desenvolvimento de produtos trabalharem juntas; 3) Recompensas grupais (RGP),
é definido por Hull (2003), como sendo os incentivos para os membros da equipe
que trabalham juntos, promovendo a integração entre as funções superiores e
inferiores, pois todos têm participação compartilhada nos resultados. Estas
recompensas podem ser financeiras e/ou sociais. Pode se tomar como exemplo os
bônus em equipe e avaliação de desempenho 3600 em que o funcionário
hierarquicamente inferior e superior avalia um ao outro.
Barbosa e Molinari (2011) destacam que estudos mostram que recompensas
de grupo produzem uma motivação mais equilibrada no grupo, pois recompensas
individuais podem gerar competição dentro da equipe. Estes autores alertam
também, que estudos identificam que apesar de incentivar a participação, a
recompensa não incentiva a colaboração.
2.2.4.4.

Estratégia

Hull e Tidd (2003) descrevem que a estratégia de reprojeto rápido e
reiterativo (RRR) é uma abordagem que situa se entre as alternativas de
manutenção de produtos com pequenas alterações versus desenvolvimento de
produtos totalmente novos. Parte-se da premissa de que melhorias incrementais
durante rápidos ciclos de desenvolvimento, muitas vezes resultam em maiores níveis
de inovação acumulada do que as abordagens mais arriscadas, radicais. A
reutilização de conhecimento em repetidos ciclos de desenvolvimento de produto faz
com que as equipes se tornem capacitadas a alcançar ambos os tipos de vantagem
competitiva, simultaneamente, ou seja, inovação em produto e liderança de custo.
Para executar uma estratégia RRR, é necessário um sistema flexível de TIC que
apóie esta operação.
2.2.4.5.

Tarefa ou Grau de novidade da Inovação (GNI)

A verificação dos efeitos moderadores do grau de novidade de uma inovação
é necessária porque essa contingência pode afetar a eficácia do modelo proposto.
(HULL e TIDD, 2003). Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008), quanto ao grau de
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novidade, a inovação pode ser evolucionária (incremental) e revolucionária (radical).
O primeiro tipo significa fazer o que já fazemos porem melhor enquanto que o
segundo significa fazer algo diferente. Hull, Collins e Liker (1996) descrevem que
níveis mais elevados de incerteza técnica levam a organização a adotar formas mais
orgânicas de organização. Argumentam que a Engenharia Concorrente (EC) é mais
útil para mudanças revolucionárias, ou seja, mais complexas, que por definição, são
mais incertas do que as tecnicamente menores (incrementais).
2.2.4.6.

Integração de Sistemas

Hull e Tidd (2003, p. 354) afirmam que esta prática significa “trabalhar com
múltiplas funções na cadeia de valor em um estado de constante ajuste mútuo,
diferentemente dos fluxos de uma única mão”. Os autores observam que em uma
concepção de sistema “os componentes são interdependentes entre si”, porém a
“soma das partes de um sistema deve exceder o todo”. A idéia da implementação de
atividades concorrentes ao longo de serviços inovadores não tem por objetivo
ganhar somente tempo, mas ganhar também sinergia com a execução paralela de
diversas atividades. Os mesmos autores ainda observam que os sistemas podem
ser avaliados pelo seu nível de maturidade quanto à integração de seus processos
inovativos. Essa integração facilita a existência de relacionamentos robustos que
permitirá tornar previsível o resultado dos serviços, mesmo em ambientes dinâmicos.
Os autores denominam esta prática de capacidade de integração recíproca (CIR).
2.2.4.7.

Contexto

De acordo com Hull e Tidd (2003) este componente representa as influências
do ambiente, interno e externo à empresa, sobre o desenvolvimento de serviços
inovadores. O componente é composto por duas variáveis: dinamismo do setor
econômico e organização da função desenvolvimento de inovações. Este
componente inclui o efeito Nação sobre a empresa, conforme descrito adiante..
Cancellier e Alberton (2008, p. 1) afirmam que “o ambiente externo das
organizações possui um impacto crucial para o crescimento e sobrevivência das
organizações e precisa ser decifrado e interpretado pelos dirigentes” e para isso a
monitoração do ambiente se faz necessária. Os autores sugerem que clientes e
fornecedores são fatores mais monitorados do que os aspectos socioculturais ou
demográficos.
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Hull e Tidd (2003) também reconhecem que o dinamismo do ambiente
econômico (DAE), onde a organização se estabelece, influencia o desempenho das
inovações geradas. Daí a proposta dos mesmos de que o modelo proposto se
adapta melhor a mercados hiper-competitivos, onde os competidores são mais
afetados por mudanças. O setor de informática onde desempenho dobra, enquanto
os custos são reduzidos pela metade a cada um ano e meio, é um exemplo do
dinamismo do ambiente que envolve as empresas deste setor. Ultimamente, o
ambiente das empresas de serviços tem sido afetado por mudanças, incluindo novas
tecnologias, a globalização e a desregulamentação.
A variável organização da função desenvolvimento de produtos de
serviços (ODPS), segundo Hull e Tidd (2003), refere-se à forma como as empresas
organizam as suas áreas de desenvolvimentos de serviços. Os autores destacam
que

tradicionalmente

as

mesmas

pessoas

que

trabalham

na

área

de

desenvolvimento de produtos de serviços, são as que gerenciam as demais áreas da
empresa. Recentemente, algumas empresas, especialmente nos EUA, têm
redefinido sua organização em termos de produtos e criaram postos de trabalho
dedicado ao desenvolvimento de serviços.
Sobre o efeito Nação, Hull e Tidd (2003) afirmam que os aspectos
econômicos e culturais dos países diferem e influenciam na maneira como se
organiza e gerencia empresas. Por este motivo o modelo proposto precisa controlar
os efeitos nacionais nas aplicações deste modelo em subsidiárias internacionais de
empresas transnacionais.
2.2.4.8.

Desempenho no desenvolvimento de inovação (DDEI)

Segundo Hull e Tidd (2003) o desempenho no desenvolvimento de inovação é
avaliado através de dois índices, um referente ao desempenho do processo de
desenvolvimento (inovação) de produtos e outro ao desempenho dos processos de
prestação de serviços, que refletem os benefícios gerados pela implementação do
conceito de Engenharia Concorrente. A redução do tempo desde a concepção até a
disponibilização ao mercado está incluída no índice de desempenho de
desenvolvimento de produto. Por outro lado a medição do tempo necessário para
efetuar todos os procedimentos para a entrega do produto está incluída no índice de
desempenho do processo de prestação de serviços. A redução do custo de
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desenvolvimento está incluída no índice de desempenho de desenvolvimento de
produto, enquanto o custo do procedimento de entrega está incluído no índice de
desempenho

em

prestação

de

serviços.

O

índice

de

desempenho

de

desenvolvimento de produto, segundo os autores, também incluem medições ligadas
a características de inovação e qualidade, por outro lado o índice de desempenho do
processo de prestação de serviços inclui medições referentes ao procedimento de
entrega e a capacidade de resposta ao cliente. O modelo define os seguintes
indicadores para a medição de desempenho em desenvolvimento de produto e em
processos de prestação de serviços (estes indicadores aparecem em forma de
perguntas no questionário da pesquisa conforme apresentado no anexo I):
a) Desempenho em desenvolvimento (inovação) de produto (DDEI1):
1- Incorporação de novos atributos nos serviços;
2- Melhorias nos presentes atributos;
3- Maior Qualidade;
4- Crescimento da quantidade de diferentes componentes;
5- Uso mais fácil pelo cliente após a compra;
6- Tempo menor entre a concepção e o teste de mercado do produto;
7- Tempo menor entre o teste de mercado e a produção em larga escala do produto;
8- Menores custos de desenvolvimento do produto.
É importante destacar que conforme descrito por Tidd, Bessant e Pavitt (2008,
p. 31) “Há diferentes graus de novidade desde melhorias incrementais menores até
mudanças realmente radicais que transformam a forma como vemos ou usamos as
coisas”. A pergunta da pesquisa relacionada a “Incorporação de novos atributos nos
serviços” procura identificar as mudanças radicais que possam ter ocorrido nos
serviços prestados pelas empresas dos respondentes. Já a pergunta relacionada
com “Melhorias nos presentes atributos” busca identificar as mudanças incrementais
(não radicais) ocorridas nos serviços das empresas pesquisadas.
Com relação à pergunta referente ao “Crescimento da quantidade de
diferentes componentes”, procura-se identificar a utilização de uma maior variedade
de componentes, ou seja, a modularidade para adequação às diversas
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necessidades de usuários. Tidd, Bessant e Pavitt (2008), descrevem que a medida
que uma inovação amadurece os esforços tendem a se concentrar mais em
racionalização, em economias de escala e em processos de inovação para reduzir
custos e aumentar a produtividade. Segundo os autores, nesta fase, identificada
como “fase específica”, “A inovação de produto está mais voltada para a
diferenciação por meio de customização, a fim de atender a necessidades
específicas de determinados consumidores” (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2008,
p.42).
b) Desempenho no processo de prestação de serviços (DDEI2):
1- Menor tempo de resposta às solicitações de pedidos de serviços já existentes;
2- Menor tempo de atendimento (ajustes) a reclamações;
3- Redução dos custos de prestação dos serviços;
4- Maior qualidade do processo de prestação de serviços (menos reclamações de
clientes);
5- Melhoria dos serviços de suporte de pós-venda;
6- Maior conformidade com o processo de desenvolvimento de produtos.
Aqui o modelo procura identificar o desempenho da prestação (delivery) de
serviço como resultante da utilização de um bom processo de desenvolvimento de
inovações em produtos (serviços). Hull e Tidd (2003) identificam uma maior
dificuldade em avaliar o desempenho do processo de prestação do serviço do que o
desempenho no processo de entrega de bens matérias. Isto em função de que muito
da avaliação que o cliente identifica na prestação do serviço está intimamente ligado
ao relacionamento interpessoal entre o prestador e o cliente, muitas vezes em
detrimento do próprio processo. Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p.249)
corroboram com este conceito, descrevendo que
“O monitoramento do desempenho do serviço é frustrado pela natureza
simultânea da produção e do consumo no serviço. Esta interface estreita
entre o cliente e o prestador impede qualquer intervenção direta no
processo de serviço na observação da adequação aos requisitos”.
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3. METODOLOGIA
3.1. TIPO DE PESQUISA
Quanto aos fins, trata-se de pesquisa exploratória, pois por meio dela serão
mais bem entendidas as características do tema inovação em empresas da área de
serviços, e do modelo de Hull e Tidd (2003), para melhor avaliação do problema da
pesquisa. De acordo com a definição de Gil (2010, p.27), “As pesquisas
exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema,
com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. Gonçalves e Meirelles
(2004, p.58) descrevem que “Quando não se conhece bem o problema de pesquisa
a ser investigado, mas apenas sintomas e suspeitas, então o caminho pode ser a
elaboração de um Estudo Exploratório”.
Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa de campo, pois foi utilizada uma
amostra de empresas da área de serviços de tecnologia da informação do estado do
Rio de Janeiro, para a aplicação do questionário. Em conformidade com o definido
por Vergara (2010, p.43) “Pesquisa de campo é a investigação empírica realizada no
local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para
explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicações de questionários, testes e observação
participante ou não”.

3.2. EMPRESAS PESQUISADAS e SUJEITOS DA PESQUISA
Foi escolhida uma amostra com 36 empresas em uma população de
empresas de serviços de tecnologia da informação do estado do Rio de Janeiro.
Esta amostra, segundo Vergara (2010) é definida como não probabilística por
acessibilidade, pois segundo a autora a seleção deste tipo de amostra não é feita
por procedimento estatístico, selecionando elementos pela facilidade de acesso a
eles. Os sujeitos da pesquisa são funcionários responsáveis pelo desenvolvimento
de serviços inovadores das empresas que compõem a amostra.
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3.3. COLETA

DE

DADOS:

ESTRUTURAÇÃO,

PROCEDIMENTOS

E

INSTRUMENTOS
A coleta dos dados foi realizada por meio de pesquisa survey. Segundo
Gonçalves e Meirelles (2004, p. 65), “Em geral, chamamos de survey todas as
pesquisas feitas com instrumentos com variáveis de domínio quantitativo, com
métrica e representação numérica, e que tenham um número significativo de
respondentes”. Foi utilizado um questionário autoadministrado, com 62 perguntas
(apêndice I), criado com base no questionário apresentado por Hull e Tidd (2003). A
quantidade de perguntas por componente e variáveis do modelo, definido por estes
autores, são apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Quantidade de perguntas por componente e variável
Identificação
C1

Componentes
Antecedentes
Antecedentes
Capacitadores Orgânicos

C2

Capacitadores Orgânicos
Capacitadores Orgânicos

C3

Estratégia

C4

Núcleo Operacional

C5

Núcleo Operacional

C6

Núcleo Operacional

C7

Integração de Sistemas

C8

Tarefa

C9

Contexto
Contexto

D1

Desempenho

D2

Desempenho

Variáveis

TPDC- treinamento em processo de desenvolvimento concorrente
PCP- papel do campeão de projetos
EMF- equipes multifuncionais
PFRD: proximidade física dos recursos de desenvolvimento
RGP: recompensas grupais
RRR- estratégia de reprojeto rápido e reiterativo
ESA- envolvimento simultâneo antecipado
CDP- controles dinâmicos (in process ) de processos
TIC- tecnologia da informação computacional
CIR- capacidade de integração recíproca
GNI- grau de novidade da inovação
ODPS- organização da função desenvolvimento de produtos de serviços
DAE- dinamismo do ambiente econômico
DDEI1- desempenho no desenvolvimento de inovação de produto
DDEI2- desempenho na pretação de serviços

Quantidade
de perguntas
1
3
4
1
1
2
3
9
7
9
1
1
6
8
6

Fonte: Elaboração própria.

As variáveis identificadas na terceira coluna da Tabela 1, com exceção de
DAE, DDEI1 e DDEI2, são tratadas no modelo, como práticas, pois tratam-se de
atividades que visam a obtenção de resultados concretos através da aplicação de
conhecimentos ou experiências. DDEI1 e DDEI2 são indicadores de desempenho
em desenvolvimento de produtos e no processo de prestação de serviços
respectivamente; e o DAE é caracterizado pelas interferências do ambiente em que
a empresa opera, como por exemplo, através de exigências impostas pelo mercado,
uso de novas tecnologias, globalização e desregulamentações. Este questionário
utilizando escala likert com cinco alternativas de resposta, foi aplicado remotamente,
por meio eletrônico, a funcionários responsáveis pelo desenvolvimento de serviços
inovadores das empresas que compõem a amostra. Os dados foram coletados
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através de uma pesquisa survey online com acesso através do endereço de internet
<http://www.enquetefacil.com/ > do site gerador de enquetes e questionários,
Enquete Fácil (ENQUETEFACIL, 2012). Funcionários de 36 empresas responderam
ao questionário no período de maio a agosto de 2012. Segue em ordem alfabética a
relação das empresas que responderam ao questionário: 3Elos, 3Con, Alcatel,
AT&T, CISCO, CNPI, CPM Braxis, Crest Consulting, DBA, Engenet, FeC consultoria,
Gapso,

Georesearch, GKO, HP, Huawei, IBM, Intelie, LAB 245, Limux, Lumis,

Marlin,

Microsoft, Oi, Área de IT da Petrobras, PIX, Semp Toshiba, SERPRO,

Siemens, SondaIT, TrendMicro, Área de IT da TV Globo, VERARI, Visagio, Webb e
uma empresa que preferiu não se identificar, mas cuja pesquisa foi respondida pelo
diretor da área de tecnologia da informação com mais de cinco anos de empresa.

3.4. TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS
A pesquisa recebeu uma abordagem quantitativa que, de acordo com Michel
(2009, p37) “Trata-se da atividade de pesquisa que usa a quantificação tanto nas
modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas, através de
técnicas estatísticas [...]”. Gonçalves e Meirelles (2004, p59) assim definem a
pesquisa quantitativa:
Nas pesquisas Quantitativas (Quanti), os dados são representados por
métricas quantitativas, tendo como elemento de apoio central a linguagem
matemática como sua forma de expressão e tratamento. Por ser a
matemática uma linguagem não ambígua com maior rigor de conceituação
e operacionalização, seu emprego em ciências sociais aplicadas, segundo
alguns adeptos, reduz os vieses interpretativistas ambíguos de outros
modelos de análise dos fenômenos.

Foi solicitado que os respondentes identificassem ao final da pesquisa, a faixa
de anos correspondente ao tempo de trabalho na empresa, assim como a função e a
área de atuação na mesma. Com estas informações, foi realizada uma análise
descritiva da amostra, através de tabelas e gráficos.
Inicialmente a média e o desvio padrão foram calculados para cada uma das
48 perguntas da pesquisa referentes aos componentes do modelo identificados
como C1 a C9 na Tabela 1, para toda a amostra de respostas. Neste momento não
foi realizado cálculo por empresa e sim por pergunta e para toda a amostra.
Também foi calculado a média e o desvio padrão para cada uma das oito perguntas
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do componente de desempenho no desenvolvimento (inovação) de produto (D1 na
Tabela 1) e para cada uma das seis perguntas do componente de desempenho no
processo de prestação de serviços (D2 na Tabela 1), para toda a amostra de
empresas de serviços de tecnologia da informação do estado do Rio de Janeiro.
Desta forma atingiu-se o objetivo intermediário descrito em 1.2.2.
Após este cálculo, foi realizado o cálculo da média por variáveis do modelo
(identificadas na coluna “Variáveis” na Tabela 1). De posse destas médias por
variáveis da amostra de empresas de serviços de tecnologia da informação com
atuação no estado do Rio de Janeiro, foi realizado um teste de comparação entre
médias para cada variável, contrapondo as empresas fluminenses às 38 empresas
do Reino Unido pesquisadas por Hull e Tidd (2003). Dessa forma, foi possível
verificar se algum grupo apresenta maior conformidade ao modelo (média mais
próxima de cinco, maior valor da escala likert da pesquisa) do que o outro, na
respectiva variável, e com diferença estatisticamente significativa. Com este
resultado atende-se ao primeiro objetivo secundário descrito no item 1.2.3–a.
Para cada empresa da amostra de empresas de serviços de tecnologia da
informação do estado do Rio de Janeiro, também foram calculados a média e o
desvio padrão das respostas, por empresa, de todas as 48 perguntas, referentes aos
componentes do modelo identificados de C1 a C9 na Tabela 1. O mesmo ocorreu
para as oito perguntas do componente de desempenho em desenvolvimento
(inovação) de produto, identificado como D1 e para as seis perguntas do
componente de desempenho no processo de prestação de serviços, identificado
como D2 na mesma Tabela 1. Após este cálculo, foram realizados três rankings das
empresas desta amostra. O primeiro relacionado com as práticas de inovação (C1 a
C9 na Tabela 1), o segundo relacionado com o desempenho em desenvolvimento de
produto (D1 na Tabela 1) e o terceiro relacionado ao desempenho no processo de
prestação de serviços (D2 na Tabela 2). As empresas que apresentaram a melhor
posição em cada ranking foram aquelas que obtiverem a média mais próxima de
cinco (maior valor da escala likert da pesquisa). Com o resultado destes rankings,
atende-se ao segundo objetivo secundário descrito no item 1.2.3–b.
Em seguida, foram calculadas três correlações de Spearman: uma entre o
primeiro e o segundo rankings, outra entre o primeiro e o terceiro rankings e a
terceira entre o segundo e terceiro rankings. Tais correlações objetivaram verificar se
as empresas que mais se conformam ao modelo de Hull e Tidd (2003) são também
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as melhores em termos de desempenho em desenvolvimento (inovação) de produto
e desempenho no processo de prestação de serviços .
Foram calculadas as médias por empresa de cada componente (C1 a C9).
Em conjunto com as respostas de cada uma das oito perguntas (impactos) do
componente de desempenho de produto (D1) e de cada uma das seis perguntas
(impactos) do componente de desempenho no processo de prestação de serviços
(D2), foram realizadas 14 Análises Discriminantes. As variáveis explicativas foram as
médias dos componentes C1 a C9, e a variável dependente foi cada uma das 14
perguntas referentes aos componentes de desempenho no desenvolvimento de
inovação de produto e desempenho no processo de prestação de serviços (D1 e
D2). O objetivo foi identificar quais dos nove componentes C1 a C9 são capazes de
discriminar o desempenho de uma determinada empresa em cada um dos oito
indicadores de desempenho do desenvolvimento (inovação) em produto (D1) e seis
indicadores de desempenho no processo de prestação de serviços (D2).
De posse da média para D1 (das oito perguntas) e para D2 (das seis
perguntas) para cada empresa, foi calculada uma média geral (para todas as
empresas) para D1 e D2. Dessa forma, cada uma das empresas foi classificada
como estando acima ou abaixo da média em termos de desempenho em
desenvolvimento de produto (D1) e no processo de prestação de serviços (D2). A
seguir, foram realizadas duas Regressões Logísticas. As variáveis explicativas foram
as 13 variáveis da Tabela 1 (TPDC, PCP, EMF, PFRD, RGP, RRR, ESA, CDP, TIC,
CIR, GNI, ODPS e DAE) e a variável dependente foi a classificação da empresa
como acima/abaixo da média em termos de desempenho em desenvolvimento de
produto (na primeira regressão) e em termos de desempenho no processo de
prestação de serviços (na segunda regressão). O objetivo foi identificar quais destas
variáveis explicam o motivo de uma determinada empresa estar acima ou abaixo da
média em termos de desempenho em desenvolvimento de produto e desempenho
em prestação de serviços.
Com estes procedimentos, procurou-se atingir o objetivo principal desta
dissertação, descrito no item 1.2.1.
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3.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO
A principal limitação do método está na seleção da amostra por conveniência.
Existe a preocupação, também, de que algumas das perguntas não tenham
sido perfeitamente entendidas pelo pesquisado e isto tenha levado a uma opção de
resposta que não seja a mais correta.
Havia a preocupação de não se conseguir uma quantidade representativa de
respostas voluntárias por parte das empresas que receberam a pesquisa. Mas esta
preocupação não se concretizou, pois 36 empresas responderam a pesquisa.
A comparação estatística entre a amostra de empresas de serviços de
tecnologia da informação do estado do Rio de Janeiro e a amostra de empresas
referentes à pesquisa realizada no Reino Unido, só pode ser feita em termos de
média e desvio padrão, por serem estas as informações, sobre a pesquisa realizada
no Reino Unido, disponibilizadas em Hull e Tidd (2003).
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4. RESULTADOS DA PESQUISA
4.1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Por solicitação de alguns respondentes, as respostas não foram atreladas ao
nome da empresa, para efeito de apresentação dos resultados. Assim, foi utilizada
uma codificação que identificou as empresas de E1 a E36, de acordo com a ordem
de resposta das mesmas.
A Tabela 2 identifica que cerca de 47%, dos respondentes, possuem mais de
cinco anos de casa, mais de 60% apresenta cargo de diretoria ou gerência, e cerca
de 64% são representantes da área de TI da empresa.

Tabela 2 – Qualificação dos respondentes por anos de casa, função e área de atuação
na empresa.
Anos de Casa
>5
Entre 2 e 5
<2

Qtd
17
10
9

%
47,22%
27,78%
25,00%

Função
Diretor
Gerente
Coordenador
Técnico

Qtd
11
11
6
8

%
30,56%
30,56%
16,67%
22,22%

Área
TI
Comercial
Operacões
Adm.

Qtd
23
8
3
2

%
63,89%
22,22%
8,33%
5,56%

Fonte: Dados da Pesquisa

Os Gráficos 1, 2 e 3 apresentam graficamente as proporções da amostra em relação
aos anos trabalhados na empresa, a função e a área de atuação.

Anos Trabalhados na Em presa

<2
25%

>5
47%

Entre 2 e 5
28%

Gráfico 1 – Distribuição da amostra por quantidade de anos trabalhados na empresa.
Fonte: Dados da Pesquisa.
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Função na Em pr e sa

35, 00%

Direto r

Gerente

30, 00%

Técnico

25, 00%
20, 00%
15, 00%
10, 00%
5, 00%
0, 00%
1

Gráfico 2 – Distribuição da amostra por função executada na empresa.
Fonte: Dados da Pesquisa.

Área de Atuação

A dm.
6%
Operacõ es
8%
Co mercial
22%

TI
64%

Gráfico 3 – Distribuição da amostra por área de atuação na empresa.
Fonte: Dados da Pesquisa.

4.1.1. Respostas ao Questionário da Pesquisa
O apêndice II apresenta as respostas das 36 empresas à survey online. A
pesquisa apresentou uma escala likert possuindo cinco alternativas de resposta:
1 - para a prática que raramente se apresentava na empresa; 2 - para a prática que
às vezes se apresentava na empresa; 3 - para a prática que se apresentava cerca
de metade do tempo na empresa; 4 - para a prática que frequentemente se
apresentava na empresa; 5 - para a prática que quase sempre se apresentava na
empresa. O levantamento destas respostas atende o objetivo intermediário da
pesquisa, apresentado na seção 1.2.2. O apêndice II identifica, também, a média e o
desvio padrão para cada pergunta, nesta amostra de empresas.
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4.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.2.1. Comparação das empresas do Rio de Janeiro com as do Reino Unido
Os dados foram analisados quantitativamente de maneira a atender os
objetivos desta dissertação. Primeiramente foi realizado um teste de hipóteses de
comparação entre duas médias para cada componente do modelo aplicado nesta
pesquisa. A primeira média referia-se à amostra de 36 empresas de serviços de
tecnologia da informação com atuação no Rio de janeiro; a segunda referia-se as 38
empresas do Reino Unido que participaram da pesquisa descrita por Hull e Tidd
(2003). Estas últimas pertencem a diversos segmentos do setor de serviços
(financeiro, seguradoras, consultorias, logística/distribuição, saúde, empresa sem
fins

lucrativos,

serviços

de

publicações,

varejo,

viagens/hospedagem,

telecomunicações e transporte).
Segundo Costa (2005), trata-se de uma situação de comparar as médias de
duas distribuições, de populações distintas, configurando um problema de teste de
diferenças entre médias populacionais, resolvido através do teste de hipóteses,
tomando como hipótese nula H0: diferença entre as médias populacionais = 0 e a
hipótese alternativa H1: diferença entre as médias populacionais # 0. O nível de
significância é de 5%.
A Tabela 3 apresenta o resultado deste teste de hipóteses das variáveis do
modelo na amostra de 36 empresas de serviços de tecnologia da informação com
atuação no Rio de janeiro, comparando com o resultado aplicado no Reino Unido,
por Hull e Tidd (2003). A variável DAE – dinamismo do ambiente econômico não foi
incluído no teste, pois a mesma não representa práticas a serem utilizadas em maior
ou menor freqüência (apresentando uma maior ou menor média de utilização). O
DAE, como descrito por Hull e Tidd (2003) é a pressão competitiva e a turbulência
do ambiente em que a empresa está inserida, que pode trazer maiores ou menores
desafios a serem suplantados pelo desenvolvimento de inovações. O modelo utiliza
a DAE como um predecessor de desempenho no desenvolvimento de inovação em
produto e desempenho na prestação de serviços. Portanto, a sua influência, nos
indicadores destas performances, será avaliada nos próximos itens deste trabalho.
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Tabela 3 – Resultado do teste de hipóteses de comparação entre duas médias para as
variáveis do modelo na amostra do RJ e na amostra do Reino Unido.
Componente

Variável
da
Pesquisa

Média
Reino
Unido

Antecedentes

TPDC

TIC

2,57
2,44
2,72
2,60
2,52
2,69
1,44
2,77
2,77

PCP
Capacitadores

EMF

Orgânicos

PFRD

Estratégia

RRR

RGP
Núcleo

ESA

Operacional

CDP

Desvio
Padrão
Reino
Unido

Média R.J.

Desvio
Padrão
R.J.

H0 Diferença
Médias = 0 ?

1,03
0,90
0,79
1,09
1,06
1,00
0,31
0,71
0,72

3,08
3,44
3,21
2,92
2,97
3,39
3,60
3,23
3,51

1,27
1,41
1,34
1,32
1,44
1,25
1,45
1,27
1,31

SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
SIM
NÃO

Integração de
Sistemas
Tarefa

CIR

2,83

0,65

3,60

1,28

NÃO

GNI

Contexto

ODPS
DAE

2,78
0,31
-

1,04
0,47
-

3,44
3,00
-

1,42
1,39
-

NÃO
NÃO
-

DDEI1

2,65

0,68

3,27

1,21

NÃO

DDEI2

2,60

0,79

3,48

1,23

NÃO

Desempenho Desenv.
Inovação
Desempenho
Prestação Serviço

Fonte: Dados da Pesquisa

As médias das respostas das empresas de tecnologia da informação com
atuação no estado do Rio de Janeiro apresentaram valores maiores do que as da
pesquisa de empresas do Reino Unido. Isto pode ser explicado pelo fato das
empresas da amostra do Rio de Janeiro terem como objetivo principal a prestação
de serviços na área de tecnologia da informação, sendo portanto, organizações
baseadas em serviços intensivos em conhecimento (KIBS). Segundo Figueiredo
(2006), as KIBS atuam fortemente em conhecimento técnico científico, podendo
contribuir através da utilização da tecnologia da informação para a difusão de
atividades inovadoras. As empresas da amostra do Reino Unido são de vários
segmentos de serviços, não sendo necessariamente empresas que atuam
fortemente em áreas de conhecimento técnico científico.
A Tabela 3 apresenta cinco variáveis (práticas) que, estatisticamente,
apresentam-se presentes com a mesma intensidade em empresas do Rio de Janeiro
e do Reino Unido. São elas:
1) TPDC – Treinamento em Processos de Desenvolvimento Concorrente;
2) EMF – Equipes Multifuncionais;
3) PFRD – Proximidade Física dos Recursos de Desenvolvimento;
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4) RGP - Recompensas Grupais;
5) CDP - Controle Dinâmico (in process) de Processos.
Observa-se que das cinco práticas, três (EMF, PFRD e RGP) constituem o
componente Capacitadores Orgânicos. Segundo Hull (2003), a implementação das
práticas deste componente visa aumentar a capacidade de formar equipes
multifuncionais. Com relação à prática TPDC do componente Antecedentes, Hull e
TIDD (2003) destacam que ela é necessária para que se possa substituir a utilização
de métodos seriais por simultâneos, o que envolve mudanças culturais e
organizacionais. O CDP contribui para o controle destes processos simultâneos. A
utilização

de

equipes

multifuncionais,

com

métodos

de

desenvolvimento

simultâneos, segundo Hara et al (2007) ocorre através da utilização de ferramentas
advindas da tecnologia da informação e de controle de atividades multifuncionais,
com o objetivo de reduzir o tempo final de produção. O resultado de igualdade
estatística entre as amostra demonstra uma uniformidade na utilização de equipes
multifuncionais e métodos de desenvolvimento simultâneo. Isto pode estar ocorrendo
através da utilização de ferramentas e processos, semelhantes, por ambas as
amostras. Isto pode ser explicado pela globalização das ferramentas de cooperação
(vídeo conferências, chats, blogs, entre outros), adicionado ao fato de algumas das
empresas das duas amostras possuírem atuação. Global.
Um ponto importante a destacar é que a prática Proximidade Física dos
Recursos de Desenvolvimento foi a que apresentou a menor média (2,92) de
utilização, entre todas as variáveis do modelo, na amostra do Rio de Janeiro. Isto
pode ser avaliado, em função do uso crescente das tecnologias de cooperação a
distância como ferramentas de vídeo conferências, ferramentas para chats, intranets
e blogs entre outras.
Por outro lado a prática CIR – Capacidade de Integração Recíproca, na qual
procura-se obter a integração com fornecedores e provedores de modo a priorizar o
atendimento as necessidades do cliente, e a prática ESA – Envolvimento Simultâneo
Antecipado foram as práticas que obtiveram a maior média (3,60) de utilização na
amostra de empresas da amostra do Rio de Janeiro.
Com este resultado está sendo atendido o primeiro objetivo secundário
descrito no item 1.2.3-a.
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4.2.2. Ranking das empresas
Foram calculados três rankings das empresas que responderam à pesquisa.
Como já destacado, por solicitação de alguns respondentes, as respostas não foram
atreladas ao nome da empresa, para efeito de apresentação dos resultados. Assim,
foi utilizada uma codificação que identificou as empresas de E1 a E36, de acordo
com a ordem de resposta das mesmas.
O primeiro ranking foi realizado com base nas médias das respostas às 42
perguntas, referentes aos componentes do modelo identificados de C1 a C9 na
Tabela 1(com exceção da DAE em C9, por não se tratar de práticas). Este ranking,
identificado como C, é apresentado, na Tabela 4, em ordem decrescente das
empresas que utilizam com maior ênfase as práticas preconizadas pelo modelo. O
segundo ranking baseou-se nas médias das respostas às oito perguntas
relacionadas ao desempenho em desenvolvimento de produto, identificado como D1
na Tabela 4. O terceiro e último ranking é referente às médias das respostas às seis
perguntas relacionadas ao desempenho em prestação de serviços, identificado
como D2 na Tabela 4, tabela esta que consolida os resultados dos três rankings.
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Tabela 4 – Rankings das empresas.
Posição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ranking p/ Empresa
Desemp. inovação
Desemp. prestação
Práticas (C)
produto (D1)
serviços (D2)
E14
E09, E31 e E36
E32
E06
E06
E26, E28 e E36
E36
E09
E06 e E28
E35
E28
E30
E18
E05
E32
E02 e E09
E13
E16 e E22
E11, E14, E16 e E20
E8 e E19
E08
E16
E17
E22 e E26
E02, E04, E14 e E29
E07 e E08
E34
E30
E01 e E17
E31
E07 e E19
E11
E12, E19 e E22
E29
E18, E21, E25 e E26
E25
E18
E13,E24 e E25
E12
E01 e E32
E12 e E13
E03, E29 e E35
E07
E10
E33
E11
E15
E23 e E33 e E35
E33
E02
E31
E04
E10
E05, E15 e E21
E27
E01
E03
E15 e E20
E10
E24
E05
E30
E23
E34
E04 e E34
E17
E03
E24
E23
E21
E20
E27
E27
Fonte: Dados da Pesquisa

Foi possível identificar que quatro empresas estão presentes nas sete
primeiras colocações dos três rankings, são elas as empresas E06, E09, E28 e E36.
Como estas empresas não solicitaram nenhum sigilo, e a informação de seus nomes
neste momento não acarreta nenhum problema à imagem das mesmas, foi possível
identificá-las: Crest

Consulting,

Georesearch, Trend

Micro

e

a Microsoft,

respectivamente. Por outro lado as empresas E23 e E24, ocupam as últimas
posições dos rankings. A E23 está entre as quatro últimas colocadas do ranking das
respostas relativas aos componentes e do ranking de respostas relativas ao
77

desempenho em processos de prestação de serviços, e ocupa a vigésima sexta
posição do ranking relativo ao desempenho em desenvolvimento de inovação de
produto. A E24 está dentro das cinco últimas posições das respostas relativas aos
componentes e ao desempenho em desenvolvimento de produto, e ocupa a
vigésima posição no ranking relativo ao desempenho em prestação de serviços.
Adicionalmente ao ser analisada a faixa intermediária, são encontradas empresas
com posições bem próximas: a E16 entre a oitava e décima primeira posição; a E25
com décima nona, décima oitava e vigésima posição; e a E15 entre a vigésima sexta
e trigésima posições.
Estes resultados em certa medida também demonstram a interdependência
entre o desempenho de inovação em produto (serviço) e o desempenho nos
processos de prestação de serviços, conforme mencionado por Hull e Tidd (2003),
Tidd, Bessant e Pavitt (2008), e Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010).
4.2.2.1.

Teste de Correlação de Spearman dos rankings das empresas
Utilizando o SPSS v.13.0, foi calculado o coeficiente de Correlação de

Spearman, que é o coeficiente adequado para analisar variáveis que se relacionam
através de um ranking, ou seja, pela relação entre a ordenação destas variáveis
(COAKES, 2005).
A Tabela 5 mostra a Correlação de Spearman entre o ranking das médias das
respostas as 42 perguntas das práticas referentes aos componentes do modelo (C),
excetuando C9 – DAE (DAE – Dinamismo do Ambiente Econômico não entra, pois
não se trata de prática) e o ranking das médias das oito respostas de desempenho
em desenvolvimento (inovação) de produto (D1), por empresa. O Coeficiente de
Correlação de Spearman pode variar de -1 a +1, e o valor zero indica que não há
correlação. O resultado da Tabela 5 indica um coeficiente de correlação de 0,478
para estes dois rankings, identificando a existência de uma correlação moderada e
significativa, ao nível de 1%. O valor positivo do coeficiente demonstra que existe
uma relação direta entre os rankings, ou seja, quando uma empresa tem uma média
alta (baixa) de utilização das práticas do modelo, também apresenta uma média alta
(baixa) para o desempenho em inovação em produto. Este valor positivo está
alinhado com a proposição de Hull e Tidd (2003) de que quanto mais uma empresa
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utilizar as práticas de inovação do modelo, melhor será o desempenho em inovação
em produto.
Para efeito de comparação foi efetuada uma correlação de Spearman
semelhante à acima descrita, com a inclusão das respostas relativas as perguntas
do DAE – Dinamismo do Ambiente Econômico. Apesar das mesmas não se
referirem a utilização maior ou menor de uma prática de inovação do modelo, as
mesmas identificam a influência de elementos do ambiente que requerem que as
empresas acompanhem o aumento da complexidade tecnológica dos serviços, uma
maior velocidade de introdução de produtos no mercado, assim como uma maior
exigência de compatibilidade dos serviços novos, com os já existentes, e a exigência
de uma maior customização e qualidade para os novos serviços. Adiciona-se
também a necessidade de se atuar em um mercado cada vez mais global.
O resultado da correlação de Spearman com a introdução da DAE elevou o
coeficiente de correlação para um valor de 0,550 e mantendo-se a significância para
um nível de 0,01. Este resultado identifica que, no modelo, a presença dos fatores
ambientais, influenciam diretamente no desempenho em produto, ou seja quanto
mais o mercado desafia a empresa, mais ela aumenta o seu desempenho de
inovação em produto.
Tabela 5 – Correlação de Spearman entre o ranking C de utilização das práticas do
modelo e o ranking de desempenho em produto (D1), por empresa. SPSS 13.

Fonte: Dados da Pesquisa
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A Tabela 6 mostra a Correlação de Spearman entre o ranking das médias das
respostas as 42 perguntas das práticas referentes aos componentes do modelo (C),
excetuando C9 – DAE, e o ranking das médias das seis respostas de desempenho
em prestação de serviços (D2), por empresa. O Coeficiente de Correlação de
Spearman para estes dois rankings é de 0,391 , identificando a existência de uma
correlação moderada e significativa a 5%. Podemos verificar que a correlação dos
rankings das médias referentes aos componentes do modelo e o ranking D2,
relacionado ao desempenho em prestação de serviços, é mais fraco que o
relacionado ao desempenho em desenvolvimento de produto, D1. O valor positivo
do coeficiente demonstra que existe uma relação direta entre os rankings, ou seja,
quando uma empresa tem uma média alta (baixa) para as práticas, também
apresenta uma média alta (baixa) para o desempenho em prestação de serviços.
Foi realizada aqui, também, uma correlação de Spearman incluindo as
respostas relativas às perguntas do DAE – Dinamismo do Ambiente Econômico.
Apesar das mesmas não se referirem a utilização maior ou menor de uma prática de
inovação do modelo, O resultado da correlação de Spearman com a introdução da
DAE elevou o coeficiente de correlação para um valor de 0,427 e aumentou o nível
de significância da correlação para 1%. Este resultado identifica que, no modelo, a
presença dos fatores ambientais, influenciam diretamente no desempenho na
prestação dos serviços, ou seja, quanto mais o mercado desafia a empresa, mais ela
aumenta o seu desempenho na prestação dos serviços.
Tabela 6 – Correlação de Spearman entre o ranking C de utilização das práticas do
modelo e o ranking de desempenho nos processos de prestação de serviços (D2), por
empresa. SPSS 13.

Fonte: Dados da Pesquisa
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A Tabela 7 mostra a Correlação de Spearman entre o ranking das médias das
respostas das oito perguntas de desempenho em produto (D1), e o ranking das
médias das seis respostas de desempenho em prestação de serviços (D2). O
Coeficiente de Correlação de Spearman para estes dois rankings é de 0,507 ,
identificando a existência de uma correlação moderada e significativa a 1%.
Podemos verificar que a correlação dos rankings D1 e D2, é a que apresenta a
melhor correlação, demonstrando como já mencionado, a interdependência entre o
desempenho de inovação em produto (serviço) e o desempenho de nos processos
para a prestação de serviços, conforme identificado por Hull e Tidd (2003), Tidd,
Bessant e Pavitt (2008), e Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010).
Tabela 7 – Correlação de Spearman entre o ranking D1 de desempenho em
desenvolvimento (inovação) de produto e o ranking D2, de desempenho nos
processos de prestação de serviços, por empresa. SPSS 13.

Fonte: Dados da Pesquisa

Hull e Tidd (2003) descrevem ao comentar o resultado da pesquisa realizada
no Reino Unido, que o desempenho em inovação de produtos (serviços) e em
processos de prestação de serviços estão fortemente inter relacionadas, e que
ambas são significativamente correlacionadas com os componentes, principalmente
com o componente Contexto. Isto pode ser comprovado ao se verificar o aumento do
coeficiente de Correlação de Spearman ao se introduzir a variável DAE (Contexto).
As empresas da amostra do Rio de Janeiro ao ocuparem posições semelhantes nos
três rankings demonstram aderência ao modelo proposto. Este modelo de Hull e
Tidd (2003) pressupõe que a maior utilização das práticas de inovação acarretam
um maior desempenho no desempenho tanto do desenvolvimento de produtos
quanto em prestação de serviços, estando alinhado com o valor positivo das três
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correlações de Spearman realizados para a amostra do Rio de Janeiro, que
demonstraram a existência de uma relação direta entre os rankings.
Hull (2003) faz uma comparação da utilização do modelo quando aplicado
em empresas de serviço e em empresas de produção de bens materiais. Neste
estudo, o autor constata que os componentes do modelo são menos preditivos para
desempenho em prestação de serviços do que para desenvolvimento de produtos,
indo de encontro ao resultado da correlação de Spearman dos rankings aqui
realizados. Pois o estudo feito aqui, identificou um maior relacionamento entre o
ranking dos componentes do modelo e o ranking do desempenho em inovação em
produto, do que com o desempenho em prestação de serviços.

4.2.3. Influência dos componentes do modelo no desempenho em inovação
A partir da média por empresa das respostas às perguntas referentes aos
componentes do modelo (C1 a C9) e das respostas a cada pergunta (oito ao todo)
referente ao desempenho de inovação em produto, aqui definidas como DDEI11 a
DDEI18 e das respostas a cada pergunta (seis ao todo) referente ao desempenho
em prestação de serviços, aqui definidas como DDEI21 a DDEI26, foram realizadas
14 análises discriminantes. As variáveis explicativas foram, portanto as médias dos
nove componentes do modelo (intensidade de utilização de práticas e contexto da
inovação) e as variáveis dependentes foram as médias das 14 dimensões de
desempenho de inovação em produto (DDEI11 a DDEI18), e em prestação de
serviços (DDEI21 a DDEI26), uma de cada vez, em cada uma das 14 análises.
Os valores da Tabela 8 representam as intensidades das práticas de inovação
agrupadas por componente (C1 a C9), pelo o desempenho em inovação em produto
e o desempenho em processos de prestação de serviços para cada uma de suas 14
dimensões (oito para inovação em produto e seis para prestação de serviços).
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Tabela 8 – Média de cada componente (C1 a C9) e o valor da resposta de cada
pergunta referente ao desempenho em inovação em produto (DDEI1) e desempenho
em processos de prestação de serviços (DDEI2).
DESEMPENHO
COMPONENTES

DDEI1 - INOVAÇÃO PRODUTO

Empresa

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36

2,25

3,17

2,00

5,00

3,11

3,29

3,89

3,00

3,71

3

3

3

3

3

2

2

3,25

3,17

3,00

2,67

2,00

3,14

3,00

4,00

4,43

4

4

5

3

4

3

3,00

2,33

1,50

3,67

2,56

3,14

2,56

2,00

2,57

1

3

2

1

1

3,50

1,83

2,50

1,00

3,00

3,14

3,44

3,00

3,71

3

4

4

4

3,50

2,83

4,00

5,00

4,67

4,00

4,33

4,00

2,29

2

3

2

4,25

5,00

4,50

5,00

4,44

3,86

4,67

5,00

4,29

5

5

2,75

3,00

3,00

3,67

3,11

4,00

2,78

4,00

4,00

3

3,75

3,00

4,00

4,67

3,44

4,00

4,78

4,00

3,57

4,25

4,00

4,00

4,33

4,11

4,86

4,67

5,00

2,25

2,33

3,00

2,33

2,56

2,57

2,56

2,75

3,67

4,00

5,00

2,00

3,71

2,75

3,50

3,50

3,33

3,44

4,25

3,17

1,00

5,00

4,50

4,33

4,00

3,25

2,33

3,75

DDEI2 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS

D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18

D21

D22

D23

D24

D25

D26

3

3

4

3

4

4

3

3

5

5

4

5

5

2

4

1

1

4

3

1

4

3

3

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

1

2

1

4

3

2

2

5

5

5

4

4

5

4

4

5

5

5

5

4

5

3

5

3

3

4

4

4

2

4

5

3

5

5

5

5

4

3

3

3

3

4

2

3

5

5

5,00

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

5

4

4

2,00

2,86

3

3

4

3

3

4

3

3

2

2

3

3

2

3

4,56

5,00

3,57

3

3

3

4

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

3,57

3,33

2,00

3,43

4

3

3

3

4

3

3

4

4

3

3

3

3

4

3,44

5,00

4,11

4,00

3,29

5

5

3

3

4

3

3

1

4

2

3

3

3

4

4,33

4,67

5,00

4,89

5,00

3,57

3

3

3

4

3

5

5

5

4

4

5

3

3

4

2,00

4,67

3,33

3,57

1,89

2,00

3,00

2

2

4

2

2

2

2

3

2

1

2

3

2

4

3,50

5,00

4,67

3,44

4,00

3,78

5,00

4,71

5

5

5

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4

2,25

2,50

2,00

2,67

2,11

1,71

2,11

3,00

3,57

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

4

3,75

3,67

3,50

4,00

2,78

2,71

4,00

5,00

3,71

5

5

4

3

4

3

3

1

5

5

1

5

5

5

3,50

2,33

4,50

3,33

4,67

3,43

4,67

4,00

4,86

5

4

3

4

3

3

3

5

2

2

5

3

3

5

2,25

1,50

2,00

1,67

1,11

1,43

2,67

1,00

2,14

1

2

2

4

1

3

1

5

5

5

5

4

2

2

5,00

5,00

4,50

5,00

4,89

4,57

5,00

5,00

4,43

4

3

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

1,25

2,00

2,50

1,00

1,67

2,00

2,00

4,00

3,71

3

3

4

4

5

5

5

5

2

3

2

4

5

4

4,75

5,00

4,00

5,00

4,67

5,00

4,89

5,00

5,00

4

3

4

4

3

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2,00

1,83

2,50

3,67

3,00

1,71

2,00

2,00

2,86

1

3

3

1

2

1

1

1

4

4

5

2

2

2

1,50

2,17

2,00

4,67

1,56

3,00

2,67

1,00

2,71

5

5

2

5

5

2

2

2

4

4

2

3

4

2

3,50

3,83

4,00

5,00

2,33

3,29

4,33

1,00

3,43

3

3

4

4

4

3

3

4

4

5

5

5

4

4

2,25

3,33

5,00

4,00

3,11

5,00

4,67

3,00

2,86

1

1

1

1

1

1

1

1
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Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 9 apresenta as informações da amostra geral, utilizada para todas
as análises discriminantes cujos resultados são apresentados neste capítulo. Dos 36
casos (100%) ou elementos da amostra, 28 (77,8%) formam a amostra de
desenvolvimento da função discriminante, e oito elementos (22,2%) formam a
amostra de teste da função gerada, com elementos não utilizados para seu
desenvolvimento. Corrar et al. (2007, p.238) destacam que “[...] nunca se deve
desistir de tentar realizar esta separação, mesmo que as amostras tenham menos
de 30 elementos”.
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Tabela 9 – Sumário da utilização da amostra, separados em elementos de
desenvolvimento da função e elementos de testes (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3.1.

Fatores determinantes do desempenho “Incorporação de Novos

Atributos aos Serviços”.
O objetivo aqui é identificar quais são os componentes do modelo que
discriminam o desempenho incorporação de novos atributos aos serviços
(pergunta DDEI1-1 do apêndice I), relacionados com o desempenho de inovações
em produtos (serviços). Os resultados obtidos nesta análise, através da utilização do
SPSS v.13, são apresentados nas Tabelas 10, 11,12 e 13.
A Tabela 10 apresenta o primeiro teste realizado pelo sistema que é o da
igualdade das médias dos grupos (cada opção de resposta à pergunta sobre o
desempenho incorporação de novos atributos aos serviços representa um grupo, ao
todo são cinco grupos). Neste teste é identificado que o componente que tem o
melhor poder de discriminar é o C7, pois segundo Corrar et al (2007) é a variável
que apresenta a menor estatística Wilk’sLambda. Após este teste o SPSS v.13
utilizou o método stepwise, o qual Hair Jr at all (2009) descreve como sendo um
método que envolve a inclusão, uma por vez, das variáveis independentes na função
discriminante, iniciando-se pela melhor variável discriminante. O processo é dado
como concluído quando todas as variáveis independentes forem incluídas na função,
ou forem julgadas como não contribuindo significativamente para uma discriminação
futura, portando sendo excluídas da função. O método de seleção stepwise diminui o
impacto de multicolinearidade, pois o SPSS através deste método determina as
variáveis com a maior capacidade de discriminar e a menor correlação entre si.
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A inserção ou retirada da variável independente da função discriminante é
feita através do método Wilk’sLambda, conforme descrito por Corrar et al (2007),
atingindo-se determinado nível de significância de Lambda, com um valor
minimizado a variável em análise é selecionada para a função. Dentro destes
parâmetros após a rodada do processo stepwise os componentes C7, C9 e C6
foram selecionados nesta ordem, de inclusão, conforme apresentado na Tabela 11.
Tabela 10 – Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 13)
DDEI1-1

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 11 – Variáveis selecionadas - método estatística Stepwise (SPSS 13) DDEI1-1.

Fonte: Dados da Pesquisa

De acordo com o resultado da Tabela 11, o desempenho Incorporação de
Novos Atributos aos Serviços (DDEI11) das empresas de serviços de tecnologia
da informação com atuação no Rio de Janeiro é discriminado pelo componente C7 Integração de Sistemas, pelo componente C9 - Contexto e pelo componente C6
– TIC integrante do Núcleo Operacional. Como verificado na seção 2.2.4.8 –
Desempenho no desenvolvimento de inovação (DDEI), este desempenho está
relacionado a ocorrência de mudanças radicais nos serviços das empresas da
amostra em questão.
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Segundo Hull e Tidd (2003) a Integração de Sistemas (C7) decorre do
trabalho constante de adaptação mútua de múltiplas funções ao longo da cadeia de
valor, procurando envolver o cliente de forma antecipada, objetivando direcionar o
desenvolvimento do produto (serviço) às necessidades do mesmo. Adicionalmente,
a Integração de Sistemas segundo os autores, procura manter aberto os canais de
comunicação para todas as funções e níveis hierárquicos na organização, com o
objetivo de identificar e avaliar o custo benefício das inovações e as
correspondentes vantagens competitivas que o cliente está disposto a pagar, como
identificado aqui, através da Incorporação de Novos Atributos aos Serviços.
Com relação ao Contexto (C9), pode-se verificar que as perguntas do
questionário relativas a este componente procuram identificar a influência da
estrutura organizacional interna das empresas, através da manutenção de cargos
específicos para diferenciar os serviços prestados em ralação aos seus
competidores, assim como procuram identificar as influências externas devido à
necessidade de maior velocidade na introdução de novos serviços no mercado, a
exigência de maior qualidade e compatibilidade com serviços já existentes e a
influência da Globalização. Fatores estes que segundo o resultado aqui
apresentado, influenciam na Incorporação de Novos Atributos aos Serviços.
Resumidamente podemos identificar que o contexto interno utilizando cargos e
funções focadas na diferenciação dos serviços ofertados, assim como o contexto
externo procurando atender as necessidades e exigências do mercado, discriminam
a introdução de mudanças radicais na prestação dos serviços das empresas em
questão.
O modelo de Hull e Tidd (2003) trata o componente Contexto (C9) como
sendo único para o contexto interno da empresa e para o contexto externo. Por esta
razão não foi realizada uma análise separada de uma maior ou menor influência do
contexto interno e/ou externo separadamente.
Sobre a influência do componente Núcleo Operacional, referente à tecnologia
da informação computacional, Figueiredo (2006) destaca que a TIC tem facilitado o
intercâmbio de informação e conhecimento codificado entre as áreas de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D), concepção da solução, e as áreas de implementação dos
projetos. Esta integração através da TIC agiliza os processos intra-organizacionais
de aprendizagem e de interação com outras organizações estando comprometida
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com a integração entre os processos, as ferramentas e as tecnologias para a
execução de funções simultâneas dentro da organização. Por esta razão a TIC
também é um discriminante na função cuja variável dependente é a Incorporação de
Novos Atributos aos Serviços. Este fator é potencializado na amostra em questão,
pelo fato das empresas da amostra serem prestadoras de serviços de tecnologia da
informação.
A Tabela 12 indica que não ocorreu quebra da premissa de igualdade entre
matrizes de co-variância, pois o teste Box’s apresentou nível de significância
superior a 0,05. O resultado foi de 0,240. De acordo com Corrar et al (2007), se
ocorresse a quebra desta premissa, a amostra poderia ser considerada pequena
para a análise, ou poderia ser que a diferença de tamanho entre os grupos da
variável dependente não fosse significativo, ou ainda, poderia ser causada pela
ausência de normalidade multivariada. Como não ocorreu quebra desta premissa,
estes pontos são tidos como aceitáveis na amostra.
Tabela 12 – Teste Box’s M – Igualdade de Matrizes de Co-Variância (SPSS 13) DDEI1-1.

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 13 identifica que uma proporção considerável (71,4%) dos casos de
desenvolvimento da amostra foi corretamente classificada, Adicionalmente, 75,0 %
dos casos da amostra de teste também foram corretamente classificados, enquanto
57,1% da amostra cross-validated tiveram a classificação de acordo com a função
discriminante. Em função deste resultado pode-se avaliar que o modelo apresentou
para a amostra de empresas de serviços de tecnologia da informação com atuação
no estado do Rio de Janeiro uma função discriminante com uma forte capacidade de
discriminar o Desempenho Incorporação de Novos Atributos aos produtos de
serviços. Foi possível obter tal capacidade discriminatória com apenas três (C6, C7 e
C9) dos nove componentes.
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Tabela 13 – Classificação dos Resultados na amostra para a incorporação de novos
atributos nos serviços (SPSS 13) DDEI1-1.

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3.2.

Fatores determinantes do desempenho “Melhorias dos Presentes

Atributos”.
Através da Análise Discriminante foram identificados os componentes do
modelo que discriminam o desempenho Melhorias dos Presentes Atributos
(pergunta DDEI1-2 do apêndice I), relacionados com o desempenho de inovações
em produtos (serviços). Os resultados obtidos nesta análise, através da utilização do
SPSS v.13, são apresentados nas Tabelas 14, 15, 16 e 17. Conforme verificado na
seção 2.2.4.8 – Desempenho no desenvolvimento de inovação (DDEI), o
desempenho nas Melhorias dos Presentes Atributos está relacionado à ocorrência
de mudanças incrementais nos serviços das empresas da amostra em questão.
A Tabela 14 mostra o resultado do primeiro teste que o sistema realizou que é
o da igualdade das médias dos grupos. Neste teste é identificado que o componente
que tem o melhor poder de discriminar é o C1 (seguido bem de perto pelo C9), pois
é o que apresenta o menor valor para a estatística Wilk’sLambda. Após este teste foi
rodado o método de seleção stepwise que diminui o impacto de multicolinearidade,
pois o SPSS, através deste método, determina as variáveis com maior capacidade
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de discriminar e menor correlação entre si. Após a rodada deste método identifica-se
na Tabela 15 que os componentes C1, C9 e C8, nesta ordem de inserção pelo
método, foram selecionados. A inserção ou retirada da variável independente da
função discriminante é feita através do método Wilk’sLambda, como descrito no item
4.3.2.1 - Análise Discriminante para Novos Atributos em Serviços.
Tabela 14 – Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 13)
DDEI1-2.

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 15 – Variáveis selecionadas - método estatística Stepwise (SPSS 13) DDEI1-2.

Fonte: Dados da Pesquisa

De acordo com o resultado da Tabela 15, o desempenho Melhoria dos
Presentes Atributos (DDEI1-2) das empresas de serviços de tecnologia da
informação com atuação no estado do Rio de Janeiro é discriminado pelos
componentes C1, Antecedentes, pelo componente C9, Contexto e pelo
componente C8, Tarefa. Segundo Hull e Tidd (2003) o componente Antecedente
(C1) compreende a necessidade de antecipadamente preparar a empresa para
mudanças organizacionais e culturais. Os autores destacam duas condições para
desenvolver serviços inovadores, são elas: o treinamento em processo de
desenvolvimento concorrente (TPDC), relacionado ao conceito de Engenharia
Concorrente, e o papel dos campeões de projetos (PCP). No componente C9,
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Contexto, segundo Tidd, Bessante e Pavitt (2008) existe uma sinergia entre as
condições governamentais, financeiras, educacionais, científico-tecnológicas, de
mão de obra e de mercados, com abrangência nacional e regional que formam a
base de um sistema de inovação que representam o contexto no qual as
organizações operam seus processos de inovação. As perguntas do componente
Contexto, presentes na pesquisa em questão, procuram identificar a presença na
organização de cargos específicos para responsáveis por diferenciar os serviços da
empresa daqueles oferecidos pelos competidores, assim como identificar a
freqüência com que o mercado tem sido transformado em função do aumento da
complexidade tecnológica dos serviços, da maior velocidade de introdução de
serviços no mercado, da maior exigência de compatibilidade dos novos serviços com
outros já existentes, da exigência de maior customização e de maior qualidade, e do
aumento da Globalização. Estes elementos do Contexto introduzem uma maior
competitividade entre as empresas, que por sua vez estimula a necessidade de
melhorias, identificadas neste item como incrementais e no item anterior como
radicais, dos presentes atributos. Isto ocorre, principalmente, em mercados maduros,
como o da amostra em questão. Através destes fatores, o Contexto foi identificado
como um forte discriminador da Melhoria dos Presentes Atributos.
O terceiro componente discriminante foi a Tarefa (C8), que segundo o modelo
está diretamente relacionado com o grau de novidade da inovação. Tidd, Bessant e
Pavitt (2008) identificam que quanto ao grau de novidade, a inovação pode ser
evolucionária (incremental) e revolucionária (radical). A pergunta do componente
Tarefa, presente na pesquisa, procura identificar com que freqüência a estratégia da
empresa nos últimos cinco anos esteve focada na prática do desenvolvimento de
serviços realmente novos. Esta prática se mostrou discriminante do desempenho em
Melhorias dos Presentes Atributos e não se mostrou discriminante na Incorporação
de Novos Atributos aos Serviços. A princípio a prática do desenvolvimento de
serviços realmente novos era para discriminar a Incorporação de Novos Atributos
(radical) o que não ocorreu, discriminando, em contra partida, as Melhorias dos
Presentes Atributos (incremental). Este fato pode ser analisado como não sendo
percebida pelos respondentes a diferença entre as duas perguntas de desempenho,
ou seja, a Incorporação de Novos Atributos correspondendo a Inovação radical e a
Melhorias dos Presentes Atributos correspondendo a uma inovação incremental.
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Este fato pode ser potencializado através da descrição de Tidd, Bessante e Pavitt
(2008, p.33) “Embora a inovação, algumas vezes, envolva uma mudança
descontinuada – algo completamente novo ou uma resposta a condições
profundamente alteradas – na maioria das vezes ela ocorre de forma incremental.
Os produtos raramente são novos para o mundo”.
A Tabela 16 indica que não ocorreu quebra da premissa de igualdade entre
matrizes de co-variância, pois o teste Box’s apresentou nível de significância
superior a 0,05. O resultado foi de 0,424.
Tabela 16 – Teste Box’s M – Igualdade de matrizes de co-variância (SPSS 13) DDEI1-2.

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 17 identifica que uma proporção considerável (82,1%) dos casos de
desenvolvimento da amostra foi corretamente classificada. Adicionalmente 75,0 %
da amostra de teste também foram corretamente classificados, enquanto 53,6% da
amostra cross-validated tiveram a classificação de acordo com a função
discriminante. Em função deste resultado pode-se avaliar que o modelo apresentou
para a amostra de empresas de serviços de tecnologia da informação com atuação
no estado do Rio de Janeiro uma função discriminante com um forte nível de
capacidade de discriminar a incorporação de Melhorias dos Presentes Atributos nos
produtos de serviços. Foi possível obter tal capacidade discriminatória com apenas
três (C1, C9 e C8) dos nove componentes.
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Tabela 17 – Classificação dos Resultados na amostra para a melhoria dos presentes
atributos (SPSS 13) DDEI2

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3.3.

Fatores determinantes do desempenho “Maior Qualidade nos

Serviços”.
Através da Análise Discriminante foram identificados os componentes do
modelo que discriminam o desempenho Maior Qualidade nos Serviços (pergunta
DDEI1-3 do Apêndice I), relacionados com o desempenho de inovações em
produtos (serviços). Os resultados obtidos nesta análise, através da utilização do
SPSS v.13, são apresentados nas Tabelas 18, 19, 20 e 21.
A Tabela 18 mostra o resultado do primeiro teste que o sistema realizou que é
o da igualdade das médias dos grupos. Neste teste é identificada que a variável que
tem o melhor poder de discriminar é a C9, pois é a que apresenta o menor valor para
a estatística Wilk’sLambda. Após a rodada do método stepwise com a inserção ou
retirada das variáveis independentes da função discriminante através do método
Wilk’sLambda, foram identificadas como discriminante para a função em que a
variável dependente é a Maior Qualidade

nos Serviços, os componentes C9,

Contexto e C1, Antecedentes, nesta ordem.
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Tabela 18 – Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 13)
DDEI1-3.

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 19 – Variáveis selecionadas - método estatística Stepwise (SPSS 13) DDEI1-3

Fonte: Dados da Pesquisa

De acordo com o resultado da Tabela 19, a prática referente à Maior
Qualidade nos Serviços (DDEI1-3) das empresas de serviços de tecnologia da
informação com atuação no estado do Rio de Janeiro é discriminado pelos
componentes C9, Contexto e C1, Antecedentes. Como descrito no item anterior, o
componente Antecedentes (C1) compreende a necessidade de antecipadamente
preparar a empresa para mudanças organizacionais e culturais. Com relação ao
Contexto (C9), pode-se verificar, como descrito em 4.2.3.1, que as perguntas do
questionário relativas a este componente procuram identificar a influência da
estrutura organizacional interna das empresas, através da manutenção de cargos
específicos para diferenciar os serviços prestados em ralação aos seus
competidores, assim como procuram identificar as influências externas devido a
necessidade de maior velocidade na introdução de novos serviços no mercado, a
exigência de maior qualidade e compatibilidade com serviços já existentes e a
influência da Globalização. Fatores estes que segundo o resultado aqui
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apresentado, influenciam na Maior Qualidade dos Serviços, fazendo com que as
empresas em questão invistam na qualidade em função do contexto interno e
externo a que elas estão inseridas.
Um ponto importante a destacar, é que pela Tabela 19, Antecedentes (C1)
discrimina mais do que C9 (Contexto), pois apresenta estatística Wilk’sLambda
menor, enquanto que na função referente ao item 4.2.3.2 - Análise Discriminante
para Melhorias dos Presentes Atributos, C9 discrimina mais do que C1. Portanto
treinamento, educação, melhores práticas é mais significante para a qualidade dos
serviços do que o contexto em que a empresa esta inserida. A Tabela 20 indica que
não ocorreu quebra da premissa de igualdade entre matrizes de co-variância, pois o
teste Box’s apresentou nível de significância superior a 0,05. O resultado foi de
0,424.
Tabela 20 – Teste Box’s M – Igualdade de matrizes de co-variância (SPSS 13) DDEI1-3.

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 21 identifica que 50% dos casos de desenvolvimento da amostra
foram corretamente classificados, 62,5 % dos casos da amostra de teste também
foram corretamente classificados, enquanto 46,4% apenas da amostra crossvalidated tiveram a classificação de acordo com a função discriminante. Em função
deste resultado pode-se avaliar que o modelo apresentou para a amostra de
empresas de serviços de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio
de Janeiro uma função discriminante com um moderado nível de capacidade de
discriminar a Maior Qualidade nos Serviços. Foi possível obter tal capacidade
discriminatória com apenas dois (C9 e C1) dos nove componentes.
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Tabela 21 – Classificação dos resultados na amostra para a melhoria dos presentes
atributos (SPSS 13) – DDEI1-3

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3.4.

Fatores determinantes do desempenho “Crescimento da Quantidade

de Diferentes Componentes”.
Através da Análise Discriminante foram identificados os componentes do
modelo que discriminam o desempenho Crescimento da Quantidade de
Diferentes Componentes nos serviços (pergunta DDEI1-4 do apêndice I),
relacionados com o desempenho de inovações em produtos (serviços). Conforme
descrito no item 2.2.4.8, através da prática Crescimento da Quantidade de
Diferentes Componentes, procura-se identificar a preocupação em prover variedade
de componentes utilizados em um mesmo serviço, ou seja, prover modularidade ao
serviço permitindo maior facilidade de adequação do mesmo às diversas
necessidades de usuários.
Os resultados obtidos nesta análise, através da utilização do SPSS v.13, são
apresentados nas Tabelas 22, 23, 24 e 25.
A Tabela 22 mostra o resultado do teste de igualdade das médias dos grupos.
Neste teste é identificada que a variável que tem o melhor poder de discriminar é a
C2, pois é a que apresenta o menor valor para a estatística Wilk’sLambda. Após a
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rodada do método stepwise com a inserção ou retirada das variáveis independentes
da função discriminante através do método Wilk’sLambda, foi identificado como
discriminante para a função em que a variável dependente é a Crescimento da
Quantidade

de

Diferentes

Componentes,

apenas

o

componente

C2,

Capacitadores Orgânicos, conforme Tabela 23.
Tabela 22 – Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 13)
DDEI1-4.

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 23 – Variáveis selecionadas - método estatística Stepwise (SPSS 13) DDEI1-4

Fonte: Dados da Pesquisa

Hull e Tidd (2003) descrevem que o componente Capacitadores Orgânicos
facilitam a introdução de práticas de desenvolvimento concorrente na implementação
de inovações. Os autores definem que este componente é composto por três
práticas: equipes multifuncionais (EMF), proximidade física dos recursos de
desenvolvimento (PFRD) e recompensas grupais (RGP). Segundo Hull (2003)
Alcançar a integração de equipes multifuncionais é um passo importante para se
obter uma vantagem competitiva, removendo barreiras burocráticas de uma
organização tradicional, permitindo comunicações não estruturadas e práticas
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orgânicas, através da alocação de recursos financeiros e humanos por tarefas
comuns, e não por departamentos funcionais. As práticas referentes a este
componente permitem que o produto seja tratado por diferentes perspectivas, ou
seja por diferentes equipes da organização, contribuindo para o Crescimento da
Quantidade de Diferentes Componentes na amostra de empresas de serviços de
tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro.
A Tabela 24 indica que não ocorreu quebra da premissa de igualdade entre
matrizes de co-variância, pois o teste Box’s apresentou nível de significância
superior a 0,05. O resultado foi de 0,196.
Tabela 24 – Teste Box’s M – Igualdade de Matrizes de Co-Variância (SPSS 13) DDEI1-4.

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 25 identifica que 57,1% dos casos de desenvolvimento da amostra
foram corretamente classificados, 50 % da amostra de teste também foram
corretamente classificados, enquanto 53,6% da amostra cross-validated tiveram a
classificação de acordo com a função discriminante. Em função deste resultado
pode-se avaliar que o modelo apresentou para a amostra de empresas de tecnologia
da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro uma função discriminante
com apenas um moderado nível de capacidade de discriminar o Crescimento da
Quantidade de Diferentes Componentes. Esta capacidade discriminatória foi obtida
com apenas um (C2) dos nove componentes.
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Tabela 25 – Classificação dos Resultados na amostra para a Melhoria dos Presentes
Atributos (SPSS 13) – DDEI1-4.

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3.5.

Fatores determinantes do desempenho “Uso Mais Fácil pelo Cliente

Após a Compra”.
Através da Análise Discriminante foram identificados os componentes do
modelo que discriminam o Uso Mais Fácil pelo Cliente Após a Compra de
serviços (pergunta DDEI1-5 do Apêndice I), relacionados com o desempenho de
inovações em produtos (serviços). Os resultados obtidos nesta análise, através da
utilização do SPSS v.13, são apresentados nas Tabelas 26, 27, 28 e 29.
A Tabela 26 mostra o resultado do teste de igualdade das médias dos grupos.
Neste teste é identificada que a variável que tem o melhor poder de discriminar é a
C9, pois é a que apresenta o menor valor para a estatística Wilk’sLambda. Após a
rodada do método stepwise com a inserção ou retirada das variáveis independentes
da função discriminante através do valor de Wilk’sLambda, foi identificado como
discriminante para a função em que a variável dependente é o Uso Mais Fácil pelo
Cliente Após a Compra, apenas o componente C9, Contexto, conforme Tabela 27.
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Tabela 26 – Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 13)
DDEI1-5.

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 27 – Variáveis selecionadas - método estatística Stepwise (SPSS 13) DDEI1-5.

Fonte: Dados da Pesquisa

Hull e Tidd (2003) descrevem que o componente Contexto, pode ser
identificado na prática Organização da Função Desenvolvimento de Produtos de
Serviços (ODPS). Os autores definem que as empresas de serviços se organizam
para desenvolver produtos de maneira a estarem alinhadas com as necessidades
dos usuários, e destacam que muitas empresas criam funções e departamentos
dedicados ao desenvolvimento dos produtos de serviços. Este componente inclui
também a DAE – Dinamismo do Ambiente Econômico, identificando as influências
externas devido a necessidade de maior velocidade na introdução de novos serviços
no mercado, a exigência de maior qualidade e compatibilidade com serviços já
existentes e a influência da Globalização. Estando estes alinhados com as
necessidades do mercado e justificando a discriminação deste componente na
função cuja variável dependente é o Uso Mais Fácil pelo Cliente Após a Compra, na
amostra de empresas de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de
Janeiro.
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A Tabela 28 indica que não ocorreu quebra da premissa de igualdade entre
matrizes de co-variância, pois o teste Box’s apresentou nível de significância
superior a 0,05. O resultado foi de 0,369.
Tabela 28 – Teste Box’s M – Igualdade de matrizes de co-variância (SPSS 13) DDEI1-5

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 29 identifica que 46,4% dos casos de desenvolvimento da amostra
foram corretamente classificados, 50 % da amostra de teste também foram
corretamente classificados, enquanto 32,1% da amostra cross-validated tiveram a
classificação de acordo com a função discriminante. Em função deste resultado
pode-se avaliar que o modelo apresentou para a amostra de empresas de serviços
de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro um
moderado nível de capacidade de discriminar o Uso Mais Fácil pelo Cliente Após a
Compra de serviços. Foi possível obter tal capacidade discriminatória com apenas
um (C9) dos nove componentes.
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Tabela 29 – Classificação dos resultados na amostra para a melhoria dos presentes
Atributos (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3.6.

Fatores determinantes do desempenho “Tempo Menor entre a

Concepção e o Teste de Mercado do Produto”.
Através

da

Análise

Discriminante,

também,

identificou-se

quais

os

componentes do modelo que discriminam o Tempo Menor entre a Concepção e o
Teste de Mercado do Produto. (pergunta DDEI1-6 do Apêndice I), relacionados
com o desempenho de inovações em produtos (serviços). Os resultados obtidos
nesta análise, através da utilização do SPSS v.13, são apresentados nas Tabelas
30, 31, 32 e 33.
A Tabela 30 mostra o resultado do teste de igualdade das médias dos grupos.
Neste teste é identificada que a variável que tem o melhor poder de discriminar é a
C8, pois é a que apresenta o menor valor para a estatística Wilk’sLambda. Após a
rodada do método stepwise com a inserção ou retirada das variáveis independentes
da função discriminante através do valor de Wilk’sLambda, foram identificados como
discriminante para a função em que a variável dependente é o Tempo Menor entre
a Concepção e o Teste de Mercado do Produto, os componentes C8, Tarefa e
C4, Núcleo Operacional envolvimento simultâneo antecipado (ESA), conforme
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Tabela 31. Observa-se que na Tabela 30 o componente C9 apresentou um valor
para Wilk’sLambda menor do que C4, e não foi selecionado após o método
stepwise.

Isto

se

deve,

segundo

Corrar

et

al

(2007),

a

presença

de

multicolinearidades (dependências fortes entre variáveis independentes) da variável
C9 com outras variáveis e a melhor capacidade de explicação da variável C4.
Tabela 30 – Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 13)
DDEI1-6.

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 31 – Variáveis selecionadas - método estatística Stepwise (SPSS 13) DDEI-6.

Fonte: Dados da Pesquisa

De acordo com o resultado da Tabela 31, o Tempo Menor entre a
Concepção e o Teste de Mercado do Produto (DDEI1-6) da amostra das
empresas de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro é
discriminado pelos componentes C8, Tarefa, que está diretamente ligado ao Grau de
Novidade e C4, Envolvimento Simultâneo Antecipado do Núcleo Operacional.
Bignetti (2002) identifica que nas organizações baseadas em serviços intensivos em
conhecimentos o processo de inovação é tratado não como um processo
sequencial, da pesquisa básica ao mercado, mas sim como um processo espiral, no
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qual o desenvolvimento de tecnologia está inerentemente vinculado à fase de
implementação. O autor destaca que:
“As empresas intensivas em conhecimento se caracterizam pela introdução
de inovações radicais e de produtos com ciclos de vida curtos. Essas
empresas disputam mercados altamente competitivos e possuem o
potencial de crescer a taxas elevadas. As novas gerações de produtos
trazem melhor desempenho e preços mais baixos, reduzindo as margens
de lucro mas, também, exigindo cada vez maiores investimentos em P&D
(BIGNETTI, 2002, p 38)”.

Através desta análise, verifica-se o motivo do componente C8, através da
respectiva pergunta na pesquisa em questão (Com que freqüência a estratégia da
empresa nos últimos cinco anos esteve focada no desenvolvimento de serviços
realmente novos ?) em conjunto com o componente C4, referente ao ESA,
discriminarem o desempenho Tempo Menor entre a Concepção e o Teste de
Mercado do Produto. Portanto as inovações realmente novas das KIBS, através de
investimentos em P&D, obtêm produtos com ciclos de vida cada vez mais curtos.
Com relação a discriminação do ESA (C4), pertencente ao Núcleo
Operacional. Hull (2003) descreve que a pedra fundamental no modelo proposto é o
Envolvimento Simultâneo Antecipado, que especifica que todas as partes envolvidas
devem exercer influência simultânea o mais cedo possível, sobre as decisões de
concepção e implementação do serviço.
O autor descreve que o ESA beneficia o desempenho em pelo menos seis
aspectos: primeiro, a maior parte dos custos são identificados em uma etapa inicial
do ciclo de desenvolvimento; segundo os custos de correção de defeitos em fases
tardias é exponencialmente maior do que nas fases iniciais; terceiro, o custo de
oportunidade de estar atrasado para o mercado, muitas vezes é enorme; quarto, o
envolvimento de grupos heterogêneos para a tomada de decisões, normalmente
fornece uma solução de melhor qualidade para problemas complexos; quinto,
atividades que não agregam valor são reduzidas devido a existência de uma
comunicação mais direta, reduzindo assim a serialização das informações; e por fim
o sexto aspecto que é o de que interações heterogêneas melhoram indiretamente a
qualidade dos produtos, pois os responsáveis buscam utilizar os melhores processos
de desenvolvimento. Aspectos estes que justificam ser o ESA um discriminante na
função cuja variável dependente é o Tempo Menor entre a Concepção e o Teste de
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Mercado do Produto na amostra de empresas de tecnologia da informação com
atuação no estado do Rio de Janeiro.
A Tabela 32 indica que não ocorreu quebra da premissa de igualdade entre
matrizes de co-variância, pois o teste Box’s apresentou nível de significância
superior a 0,05. O resultado foi de 0,369.

Tabela 32 – Teste Box’s M – Igualdade de matrizes de co-variância (SPSS 13) DDEI1-6.

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 33 identifica que 53,6% dos casos de desenvolvimento da amostra
foram corretamente classificados, 50% da amostra de teste também foram
corretamente classificados, enquanto 42,9% da amostra cross-validated tiveram a
classificação de acordo com a função discriminante. Em função deste resultado
pode-se avaliar que o modelo apresentou para a amostra de empresas de serviços
de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro um
moderado nível de capacidade de discriminar o Tempo Menor entre a Concepção e
o Teste de Mercado do Produto. Foi possível obter tal capacidade discriminatória
com apenas dois (C8 e C4) dos nove componentes.
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Tabela 33 – Classificação dos Resultados na amostra para a melhoria dos presentes
atributos (SPSS 13) DDEI1-6.

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3.7.

Fatores determinantes do desempenho “Tempo Menor entre o Teste de

Mercado e a Produção em Larga Escala do Produto”.
Através da Análise Discriminante foram identificados os componentes do
modelo que discriminam o Tempo Menor entre o Teste de Mercado e a Produção
em Larga Escala do Produto (pergunta DDEI1-7 do apêndice I), relacionados com
o desempenho de inovações em produtos (serviços). Os resultados obtidos nesta
análise, através da utilização do SPSS v.13, são apresentados nas Tabelas 34, 35,
36 e 37.
A Tabela 34 mostra o resultado do teste de igualdade das médias dos grupos.
Neste teste é identificada que a variável que tem o melhor poder de discriminar é a
C8, pois é a que apresenta o menor valor para a estatística Wilk’sLambda. Após a
rodada do método stepwise com a inserção ou retirada das variáveis independentes
da função discriminante através dos valores de Wilk’sLambda, foram identificados
como discriminante para a função em que a variável dependente é o Tempo Menor
entre o Teste de Mercado e a Produção em Larga Escala do Produto, os
componentes C8, Tarefa, C4, Núcleo Operacional, ESA e C2, Capacitadores
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Orgânicos, conforme Tabela 35. Observa-se que na Tabela 34 o componente C9
apresentou um valor para Wilk’sLambda menor do que C4 e C2, e não foi
selecionado após o método stepwise. Isto se deve, segundo Corrar et al (2007), a
maior presença de multicolinearidades (dependências fortes entre variáveis
independentes) da variável C9 com outras variáveis e a melhor capacidade de
explicação das variáveis C4 e C2.
Tabela 34 – Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 13)
DDEI1-7.

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 35 – Variáveis selecionadas - método estatística Stepwise (SPSS 13) DDEI1-7.

Fonte: Dados da Pesquisa

De acordo com o resultado da Tabela 35, o Tempo Menor entre o Teste de
Mercado e a Produção em Larga Escala do Produto (DDEI1-7) da amostra das
empresas de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro é
discriminado pelos componentes C8, Tarefa, que está diretamente ligado ao Grau
de Novidade, C4, Envolvimento Simultâneo Antecipado do Núcleo Operacional
e C2, Capacitadores Orgânicos. Esta discriminação pode ser avaliada da mesma
maneira como descrito no item 4.2.3.6 - Análise Discriminante para Tempo Menor
entre a Concepção e o Teste de Mercado do Produto, Neste caso é adicionado,
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como discriminante, o componente C2, que é composto pelas práticas: equipes
multifuncionais (EMF), proximidade física dos recursos de desenvolvimento (PFRD)
e recompensas grupais (RGP). Como descrito no item 4.2.3.4, o componente
Capacitadores Orgânicos facilita a introdução de práticas de desenvolvimento
concorrente na implementação de inovações. Segundo Hull (2003) alcançar a
integração de equipes multifuncionais é um passo importante para se obter uma
vantagem competitiva, removendo barreiras burocráticas de uma organização
tradicional, permitindo comunicações não estruturadas e práticas orgânicas, através
da alocação de recursos financeiros e humanos por tarefas comuns, e não por
departamentos funcionais, alcançando-se assim uma economia de escopo através
do compartilhamento de recursos. Destaca-se aqui a prática da participação do setor
de pós vendas (apoio aos clientes) no desenvolvimento dos produtos (serviços). As
práticas referentes a este componente permitem que o envolvimento de diferentes
equipes da organização, de maneira integrada utilizando práticas orgânicas
contribua para o Tempo Menor entre o Teste de Mercado e a Produção em Larga
Escala do Produto na amostra de empresas de serviços de tecnologia da informação
com atuação no estado do Rio de Janeiro.
A Tabela 36 indica que não ocorreu quebra da premissa de igualdade entre
matrizes de co-variância, pois o teste Box’s apresentou nível de significância
superior a 0,05. O resultado foi de 0,301.
Tabela 36 – Teste Box’s M – Igualdade de matrizes de co-variância (SPSS 13) DDEI1-7.

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 37 identifica que uma proporção considerável (71,4%) dos casos de
desenvolvimento da amostra foi corretamente classificada, apenas 37,5 % da
amostra de teste também foram corretamente classificados, enquanto 53,6% da
amostra cross-validated tiveram a classificação de acordo com a função
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discriminante. Em função deste resultado pode-se avaliar que o modelo apresentou
para a amostra de empresas de tecnologia da informação com atuação no estado do
Rio de Janeiro uma função discriminante com um forte nível de capacidade de
discriminar o Tempo Menor entre o Teste de Mercado e a Produção em Larga
Escala do Produto. Foi possível obter tal capacidade discriminatória com apenas três
(C8, C4 e C2) dos nove componentes.
Tabela 37 – Classificação dos resultados na amostra para a melhoria dos presentes
atributos (SPSS 13) DDEI1-7

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3.8.

Fatores determinantes do desempenho “Menores Custos de

Desenvolvimento do Produto”.
Através da Análise Discriminante foram identificados os componente do
modelo que discrimina os Menores Custos de Desenvolvimento do Produto
(pergunta DDEI1-8 do apêndice I), relacionados com o desempenho de inovações
em produtos (serviços). Os resultados obtidos nesta análise, através da utilização do
SPSS v.13, são apresentados nas Tabelas 38, 39, 40 e 41.
A Tabela 38 mostra o resultado do teste de igualdade das médias dos grupos.
Neste teste é identificada que a variável que tem o melhor poder de discriminar é a
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C9, pois é a que apresenta o menor valor para a estatística Wilk’sLambda. Após a
rodada do método stepwise com a inserção ou retirada das variáveis independentes
da função discriminante através do valor da estatística de Wilk’sLambda, foi
identificado como discriminante para a função em que a variável dependente é
Menores Custos de Desenvolvimento do Produto, apenas o componente C9,
Contexto, conforme Tabela 39.
Tabela 38 – Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 13)
DDEI1-8.

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 39 – Variáveis selecionadas - método estatística Stepwise (SPSS 13) DDEI1-8.

Fonte: Dados da Pesquisa

No que concerne à influência do Contexto nos custos de desenvolvimento,
Hull e Tidd (2003) descrevem, a título de exemplo, como as empresas conseguem
sobreviver em ambientes super competitivos, citando a lei de Moore, com base no
setor de informática, sugerindo que o desempenho dobra, enquanto os custos são
reduzidos pela metade a cada 1,5 anos. Adicionalmente a prática de manter cargos
específicos (organização da função desenvolvimento de produtos de serviços ODPS) na organização, com a responsabilidade de diferenciar os seus serviços
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daqueles de seus competidores, contribui para um maior foco na avaliação de
custos, objetivando uma possível diferenciação em preços. Este exemplo demonstra
a discriminação do componente C9 na função em que a variável dependente é
Menores Custos de Desenvolvimento do Produto na amostra de empresas de
serviços de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro.
A Tabela 40 indica que não ocorreu quebra da premissa de igualdade entre
matrizes de co-variância, pois o teste Box’s apresentou nível de significância
superior a 0,05. O resultado foi de 0,314.
Tabela 40 – Teste Box’s M – Igualdade de matrizes de co-variância (SPSS13) DDEI-8

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 41 identifica que uma proporção de 44,4% dos casos de
desenvolvimento da amostra foi corretamente classificada, 37,5% da amostra de
teste também foram corretamente classificados, enquanto 35,7% da amostra crossvalidated tiveram a classificação de acordo com a função discriminante. Em função
deste resultado pode-se avaliar que o modelo apresentou para a amostra de
empresas de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro
uma função discriminante com um fraco nível de capacidade de discriminar os
Menores Custos de Desenvolvimento do Produto. Obteve-se tal capacidade
discriminatória com apenas um (C9) dos nove componentes.
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Tabela 41 – Classificação dos resultados na amostra para a melhoria dos presentes
atributos (SPSS 13) DDEI1-8.

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3.9.

Fatores determinantes do desempenho “Menor Tempo de Resposta às

Solicitações de Pedidos de Serviços Já Existentes”.
Através da Análise Discriminante foram identificados os componentes do
modelo que discriminam o Menor Tempo de Resposta às Solicitações de
Pedidos de Serviços Já Existentes (pergunta DDEI2-1 do apêndice I), um
indicador de desempenho no processo de prestação de serviços. Os resultados
obtidos nesta análise, através da utilização do SPSS v.13, são apresentados nas
Tabelas 42, 43, 44 e 45.
A Tabela 42 mostra o resultado do teste de igualdade das médias dos grupos.
Neste teste é identificada que a variável que tem o melhor poder de discriminar é a
C5, pois é a que apresenta o menor valor para a estatística Wilk’sLambda. Após a
rodada do método stepwise com a inserção ou retirada das variáveis independentes
da função discriminante tomando como base o valor da estatística de Wilk’sLambda,
foram identificados como componentes discriminantes para a função em que a
variável dependente é Menor Tempo de Resposta às Solicitações de Pedidos de
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Serviços já Existentes, os componente C5, Núcleo Operacional com a variável
CDP e C2, Capacitadores Orgânicos, conforme Tabela 42
Tabela 42 – Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 13)
DDEI2-1.

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 43 – Variáveis selecionadas - método estatística Stepwise (SPSS 13) DDEI2-1.

Fonte: Dados da Pesquisa

Hull (2003) descreve que o Controle Dinâmico de Processos no Núcleo
Operacional, C5, permite um controle disciplinado sobre o processo de
desenvolvimento de produtos, aumentando a probabilidade de que as idéias sejam
transformadas em soluções. Um eficiente controle de distribuição de demandas e
prioridades pelas equipes multifuncionais contribui para um Menor tempo de
Respostas às Solicitações de Pedidos de Serviços já Existentes. Adicionalmente a
utilização de práticas de CDP no processo de inovação pode gerar idéias a serem
utilizadas no controle do processo de prestação de serviços, contribuindo para um
melhor tempo de atendimento destas solicitações. Com relação à influência dos
Capacitadores Orgânicos, C2, Hull e Tidd (2003) identificam que as práticas de
utilização de equipes multifuncionais e de facilitadores (coaching) podem auxiliar no
trabalho em equipe, através da reorganização de tarefas para facilitar a passagem
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de controle das mesmas de uma pessoa ou setor para outra pessoa ou setor; da
aproximação física de funções complementares; do incentivo dado à equipes de
projeto, ao atingimento de prazos e objetivos; e da participação do setor de pósvendas, com sua experiência e conhecimento do mercado. Estas práticas permitem
desenvolver processos de prestação de serviços mais ágeis, contribuindo, portanto,
para um Menor tempo de Respostas às Solicitações de Pedidos de Serviços já
Existentes
A Tabela 44 indica que não ocorreu quebra da premissa de igualdade entre
matrizes de co-variância, pois o teste Box’s apresentou nível de significância
superior a 0,05. O resultado foi de 0,616.
Tabela 44 – Teste Box’s M – Igualdade de matrizes de co-variância (SPSS 13) DDEI2-1.

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 45 identifica que mais da metade (60,7%) dos casos de
desenvolvimento da amostra foram corretamente classificados, apenas 37,5 % dos
casos da amostra de teste também foram corretamente classificados, enquanto que
cerca da metade (57,1%) da amostra cross-validated tiveram a classificação de
acordo com a função discriminante. Em função deste resultado pode-se avaliar que
o modelo apresentou para a amostra de empresas de tecnologia da informação com
atuação no estado do Rio de Janeiro uma função discriminante com um moderado
nível de capacidade de discriminar o Menor Tempo de Resposta às Solicitações de
Pedidos de Serviços Já Existentes. Foi possível obter tal capacidade discriminatória
com apenas dois (C5 e C2) dos nove componentes.
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Tabela 45 – Classificação dos resultados na amostra para a melhoria dos presentes
atributos (SPSS 13) DDEI2-1.

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3.10.

Fatores determinantes do desempenho “Menor Tempo de Atendimento

(ajustes) a Reclamações”.
O processo de Análise Discriminante, utilizando SPSS v.13 não identificou
nenhum componente do modelo que discrimine o indicador de desempenho Menor
Tempo de Atendimento (ajustes) a Reclamações (pergunta DDEI2-2 do apêndice
I), na amostra de empresas de serviços de tecnologia da informação com atuação no
estado do Rio de Janeiro. Pergunta esta relacionada com o desempenho nos
processos de prestação de serviços. Os resultados obtidos nesta análise estão
descritos nas Tabelas 46 e 47. Observa-se nestas Tabelas que nenhum componente
do modelo apresentou nível de significância menor do que 0,05, que é o requisito
mínimo necessário para a discriminação na função cuja variável dependente é o
Menor Tempo de Atendimento (ajustes) a Reclamações. É possível que este
indicador de desempenho esteja mais associado à práticas de gestão de operações
do que de gestão de inovação.
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Tabela 46 – Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 13)
DDEI2-2.

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 47 – Variáveis não foram selecionadas - método estatística Stepwise (SPSS 13)
DDEI2-2.

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3.11.

Fatores determinantes do desempenho “Redução dos Custos de

Prestação de Serviços”.
O processo de Análise Discriminante, utilizando SPSS v.13 não identificou
nenhum componente do modelo que discrimine a Redução dos Custos de
Prestação de Serviços (pergunta DDEI2-3 do apêndice I), relacionados com o
desempenho nos processos de prestação de serviços, na amostra de empresas de
serviços de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro. Os
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resultados obtidos nesta análise estão descritos nas Tabelas 48 e 49. Observa-se
nestas Tabelas que nenhum componente do modelo apresentou nível de
significância menor do que 0,05, requisito mínimo necessário para a discriminação
na função cuja variável dependente é a Redução dos Custos de Prestação de
Serviços.
É possível que este indicador de desempenho, conforme identificado no item
anterior, esteja mais associado a práticas de gestão de operações do que de gestão
de inovação.
Tabela 48 – Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 13)
DDEI2-3

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 49 – Variáveis não foram selecionadas - método estatística Stepwise (SPSS 13)
DDEI2-3.

Fonte: Dados da Pesquisa
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4.2.3.12.

Fatores determinantes do desempenho “Maior Qualidade do Processo

de Prestação de Serviços (menos reclamações de clientes)”.
Da mesma maneira que descrito nos demais itens, através da Análise
Discriminante foram identificados os componentes do modelo que discriminam a
Maior Qualidade do Processo de Prestação de Serviços (menos reclamações
de clientes). Esta variável dependente corresponde a pergunta DDEI2-4 do
apêndice I, relacionada com o desempenho em prestação de serviços. Os resultados
obtidos nesta análise, através da utilização do SPSS v.13, são apresentados nas
Tabelas 50, 51, 52 e 53.
A Tabela 50 apresenta o resultado do teste de igualdade das médias dos
grupos. Neste teste é identificada que a variável que tem o melhor poder de
discriminar é a C2, pois é a que apresenta o menor valor para a estatística
Wilk’sLambda. Após a rodada do método stepwise com a inserção ou retirada das
variáveis independentes da função discriminante tomando como base o valor da
estatística de Wilk’sLambda, foi identificado como componente discriminante para a
função em que a variável dependente é a Maior Qualidade do Processo de
Prestação de Serviços (menos reclamações de clientes), apenas o componente
C2, Capacitadores Orgânicos, conforme Tabela 51
Tabela 50 – Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 13)
DDEI2-4.

Fonte: Dados da Pesquisa
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Tabela 51 – Variáveis selecionadas - método estatística Stepwise (SPSS 13) DDEI2-4.

Fonte: Dados da Pesquisa

Com relação à influência dos Capacitadores Orgânicos, C2, Hull e Tidd
(2003), conforme descrito no item 4.2.3.9, identificam que as práticas de utilização
de equipes multifuncionais e de facilitadores (coaching) podem auxiliar no trabalho
em equipe, através da reorganização de tarefas para facilitar a passagem de
controle das mesmas de uma pessoa ou setor para outra pessoa ou setor; da
aproximação física de funções complementares; do incentivo dado à equipes de
projeto, ao atingimento de prazos e objetivos; e da participação do setor de pósvendas, com sua experiência e conhecimento do mercado. Estas práticas
contribuem para maior qualidade do processo de prestação de serviços (menos
reclamações de clientes).
A Tabela 52 indica que não ocorreu quebra da premissa de igualdade entre
matrizes de co-variância, pois o teste Box’s apresentou nível de significância
superior a 0,05. O resultado foi de 0,917.

Tabela 52 – Teste Box’s M – Igualdade de matrizes de co-variância (SPSS 13) DDEI2-4.

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 53 identifica que um pouco mais de um terço (39,3%) dos casos de
desenvolvimento da amostra foram corretamente classificados, 62,5,0 % da amostra
de teste também foram corretamente classificados, enquanto 39,3% da amostra
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cross-validated tiveram a classificação de acordo com a função discriminante. Em
função deste resultado pode-se avaliar que o modelo apresentou para a amostra de
empresas de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro
uma função discriminante com um fraco nível de capacidade de discriminar Maior
Qualidade do Processo de Prestação de Serviços (menos reclamações de clientes).
Esta capacidade discriminatória foi obtida com apenas um (C2) dos nove
componentes.
Tabela 53 – Classificação dos resultados na amostra para a melhoria dos presentes
atributos (SPSS 13) DDEI2-4.

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3.13.

Fatores determinantes do desempenho “Melhoria dos Serviços de

Suporte de Pós-Venda”.
Através da Análise Discriminante identificou-se o componente do modelo que
discrimina a Melhoria dos Serviços de Suporte de Pós-Venda (pergunta DDEI2-5
do apêndice I), relacionada com o desempenho em processos de prestação de
serviços. Os resultados obtidos nesta análise, através da utilização do SPSS v.13,
são apresentados nas Tabelas 54, 55, 56 e 57.
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A Tabela 54 mostra o resultado do teste de igualdade das médias dos grupos.
Neste teste é identificada que a variável que tem o melhor poder de discriminar é a
C2, pois é a que apresenta o menor valor para a estatística Wilk’sLambda. Após a
rodada do método stepwise com a inserção ou retirada das variáveis independentes
da função discriminante tomando como base o valor da estatística de Wilk’sLambda,
foi identificado como componente discriminante para a função em que a variável
dependente é a Maior Qualidade do Processo de Prestação de Serviços (menos
reclamações de clientes), apenas o componente C2, Capacitadores Orgânicos,
conforme Tabela 55
Tabela 54 – Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 13)
DDEI12-5.

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 55 – Variáveis selecionadas – método estatística Stepwise (SPSS 13) DDEI12-5.

Fonte: Dados da Pesquisa

Conforme descrito no item 4.2.3.12, Hull e Tidd (2003), identificam que as
práticas do componente Capacitadores Orgânicos como a utilização de equipes
multifuncionais e de facilitadores (coaching) podem auxiliar no trabalho em equipe,
reorganizando tarefas e facilitando a passagem de controle das mesmas de uma
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pessoa ou setor para outra pessoa ou setor. Em empresas de Tecnologia da
Informação, normalmente existem equipes de vendas, e equipes de pós vendas, as
equipes pós vendas podem ser identificadas como equipes de implementação e
equipes de suporte pós-implementação. A integração e correta transferência de
responsabilidades entre estas equipes é de fundamental importância, pois é
requerido que as equipes de vendas transmitam corretamente as necessidades do
cliente, identificadas durante a negociação, assim como as expectativas e os fatores
críticos de sucesso do serviço. Após a implementação é necessário que a equipe de
suporte pós implementação receba todas as informações necessárias para uma
correta interação com o cliente, de maneira a não haver impacto, com a mudança de
equipe, na prestação do serviço. Adicionalmente a aproximação física entre estas
equipes complementares, assim como o incentivo (premiação) dado as mesmas
contribuem para discriminar a Melhoria dos Serviços de Suporte de Pós-Venda na
amostra de empresas de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de
Janeiro.
A Tabela 56 indica que não ocorreu quebra da premissa de igualdade entre
matrizes de co-variância, pois o teste Box’s apresentou nível de significância
superior a 0,05. O resultado foi de 0,710.
Tabela 56 – Teste Box’s M – Igualdade de matrizes de co-variância (SPSS 13) DDEI2-5.

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 57 identifica que metade dos casos de desenvolvimento da amostra
foi corretamente classificada. Apenas um quarto da amostra de teste também foi
corretamente classificada, enquanto 39,3 % da amostra cross-validated tiveram a
classificação de acordo com a função discriminante. Em função deste resultado
pode-se avaliar que o modelo apresentou para a amostra de empresas de tecnologia
da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro uma função discriminante
com um fraco nível de capacidade de discriminar a Melhoria dos Serviços de
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Suporte de Pós-Venda. Esta capacidade discriminatória foi obtida com apenas um
(C2) dos nove componentes.
Tabela 57 – Classificação dos resultados na amostra para a melhoria dos presentes
atributos (SPSS 13) DDEI2-5.

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3.14.

Fatores determinantes do desempenho “Maior Conformidade com o

Processo de Desenvolvimento (inovação) de Produtos ”.
Através da Análise Discriminante identificou-se o componente do modelo que
discrimina o indicador Maior Conformidade com o Processo de Desenvolvimento
(inovação) de Produtos, que corresponde à pergunta DDEI2-6 do apêndice I. Os
resultados obtidos nesta análise, através da utilização do SPSS v.13, são
apresentados nas Tabelas 58, 59, 60 e 61.
A Tabela 58 mostra o resultado do teste de igualdade das médias dos grupos.
Neste teste é identificada que a variável que tem o melhor poder de discriminar é a
C9, pois é a que apresenta o menor valor para a estatística Wilk’sLambda. Após a
rodada do método stepwise com a inserção ou retirada das variáveis independentes
da função discriminante tomando como base o valor da estatística de Wilk’sLambda,
foi identificado como componente discriminante para este indicador de desempenho,
apenas o componente C9, Contexto, conforme Tabela 58.
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Tabela 58 – Nível de significância de igualdade das médias de grupos (SPSS 13)
DDEI2-6.

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 59 – Variáveis selecionadas - método estatística Stepwise (SPSS 13) DDEI2-6.

Fonte: Dados da Pesquisa

Hull e Tidd (2003) destacam que a eficácia das práticas de desenvolvimento
de inovação de produtos é afetada pelo contexto das operações da organização, e
definem, neste contexto, a presença de três fatores relevantes: O Ambiente; a
Organização da Função Desenvolvimento de Produtos de Serviços (ODPS), com
cargos específicos para diferenciar os seus serviços dos seus concorrentes,
facilitando que a prestação do serviço seja mais aderente às especificações do
serviço desenvolvido; e a Nação em que a organização está inserida, através de
sistemas nacionais de inovação, que segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008)
representam o contexto dentro do qual as organizações operam seus processos de
inovação, compreendendo uma gama de participantes como infra-estruturas
governamentais, financeiras, educacionais, científico-tecnológicas e de mão de obra,
entre outros. Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.62) reforçam a importância do
componente Contexto, ao destacarem que o estudo sobre inovação, na área de
administração deve: “[...] explorar as correspondências entre estruturas, processos e
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cultura de uma organização, a oportunidade para e as características de inovação
tecnológica, bem como o cenário competitivo e mercadológico em que a empresa
opera”. Portanto o componente Contexto (C9) é o discriminante do indicador de
desempenho Maior Conformidade com o Processo de Desenvolvimento (inovação)
de Produtos (serviços), na amostra de empresas de tecnologia da informação com
atuação no estado do Rio de Janeiro.
A Tabela 60 indica que não ocorreu quebra da premissa de igualdade entre
matrizes de co-variância, pois o teste Box’s apresentou nível de significância
superior a 0,05. O resultado foi de 0,673.

Tabela 60 – Teste Box’s M – Igualdade de matrizes de co-variância (SPSS13) DDEI2-6.

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 61 identifica que apenas 32,1% dos casos de desenvolvimento da
amostra foram corretamente classificados, metade dos casos de teste também foram
corretamente classificados, enquanto apenas 32,1% da amostra cross-validated
tiveram a classificação de acordo com a função discriminante. Em função deste
resultado pode-se avaliar que o modelo apresentou para a amostra de empresas de
serviços tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro uma
função discriminante com um fraco nível de capacidade de discriminar o indicador
Maior Conformidade com o Processo de Desenvolvimento (inovação) de Produtos.
Esta capacidade discriminatória foi obtida com apenas um (C9) dos nove
componentes do modelo.

124

Tabela 61 – Classificação dos resultados na amostra para a melhoria dos presentes
atributos (SPSS 13) DDEI2-6.

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.3.15.

Consolidação da Análise Discriminante.

A Figura 9 mostra uma consolidação dos componentes do modelo de Hull e
Tidd (2003), que discriminam os indicadores de desempenho em produto (serviços)
e de desempenho em processos de prestação de serviços para a amostra de
empresas de serviços de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio
de Janeiro.
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Componentes
do modelo

Indicadores de desempenho
Inovações em produtos (serviços)

Antecedentes
C1
Capacitadores
Orgânicos
C2
Estratégia
C3
Núcleo
Operacional
ESA - C4
Núcleo
Operacional
CDP - C5
Núcleo
Operacional
TIC - C6
Integração
Sistemas
C7
Tarefas
C8

Contexto
C9

Capacidade
discriminatória

DDEI1-1

Incorporação de novos atributos nos serviços.

Forte

DDEI1-2

Melhorias dos presentes atributos

Forte

DDEI1-3

Maior qualidade.

Moderada

DDEI1-4

Crescimento da quantidade de diferentes componentes.

Moderada

DDEI1-5

Uso mais fácil pelo cliente após a compra.

Moderada

DDEI1-6

Tempo menor entre a concepção e o teste de mercado do produto

Moderada

DDEI1-7

Tempo menor entre o teste de mercado e a produção em larga
escala do produto.

Forte

Menores custos de desenvolvimento do produto.

Fraca

DDEI1-8

Processos de prestação de serviços

DDEI2-1

Menor tempo de resposta às solicitações de pedidos de serviços já
existentes.

DDEI2-2

Menor tempo de atendimento (ajustes) a reclamações.

Indicador não discriminado

DDEI2-3

Redução dos custos de prestação dos serviços.

Indicador não discriminado

DDEI2-4

Maior qualidade do processo de prestação de serviços (menos
reclamações de clientes).

Fraca

DDEI2-5

Melhoria dos serviços de suporte de pós-venda.

Fraca

DDEI2-6

Maior conformidade com o processo e com os procedimentos de
produtos (serviços)

Fraca

Moderada

Figura 9 – Consolidação da Análise Discriminante.
Fonte: Dados da Pesquisa

Observa-se que o componente, do modelo, que mais discrimina o
desempenho de inovação em produto é o Contexto (C9).

Hull e Tidd (2003)

destacam que o ambiente de desenvolvimento de serviços das empresas é bastante
afetado pelas mudanças na área de tecnologia, pela globalização dos serviços, e
pelas desregulamentações. Os autores acrescentam que a maneira como as
empresas de serviços se organizam, para desenvolver os seus produtos e
processos, varia em função do contexto que as mesmas estão inseridas. Hull e Tidd
(2003) identificaram que na pesquisa realizada no Reino Unido, tanto o desempenho
em inovação de produto quanto o desempenho em prestação de serviços
demonstrou uma correlação significativa com o contexto em que as organizações
estão inseridas.
O componente que mais discriminou o desempenho em processos de
prestação de serviços foi o Capacitadores Orgânicos. Este resultado demonstra a
influência, nesta amostra, das práticas: utilização de equipes multifuncionais;
participação do setor de pós-vendas (apoio aos clientes) no desenvolvimento dos
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produtos (serviços); utilização de facilitadores (coaching) para ajudar equipes
multifuncionais a melhorar seu trabalho em equipe; reorganização de tarefas para
facilitar a passagem de controle das mesmas de uma pessoa (ou setor) para outra
pessoa (ou setor); colocação das funções (ou atividades) complementares em um
mesmo espaço físico ou espaços próximos e premiação (de qualquer tipo) de
equipes de projeto.
Outro ponto a destacar no resultado da Análise Discriminante realizada nesta
pesquisa, é que o componente Estratégia (C3) não discriminou diretamente
nenhuma variável dependente de desempenho em inovação em produto nem de
desempenho em prestação de serviços. Hull e Tidd (2003) descrevem que a prática
estratégia de reprojeto rápido e reiterativo (RRR), integrante do componente
Estratégia no questionário da pesquisa, apresenta uma significante correlação com
todos outros preditores e com desempenho, conforme identificado na Figura 8 – O
Modelo de Hull & Tidd. Os autores, porém, destacam que na pesquisa realizada em
empresas de serviços do Reino Unido, através de uma Análise de Regressão
Múltipla, RRR apresentou efeitos indiretos sobre o desempenho, através de cada
um dos componentes do Núcleo Operacional (ESA, CDP e TIC). Como o tratamento
dos dados desta dissertação não contempla a análise de discriminação entre todos
os componentes do modelo, e sim entre os componentes e os indicadores de
desempenho em inovação em produto e em processos de prestação de serviços;
não se pode avaliar na amostra do Rio de Janeiro a correlação indireta do RRR com
desempenho através dos componentes do Núcleo Operacional, constatando-se
apenas que o RRR não se mostrou um predito direto de desempenho.
Dois indicadores de desempenho não foram discriminados por nenhum
componente do modelo, no nível de significância de 0,05, na amostra de empresas
de serviços de tecnologia da informação do estado do Rio de Janeiro. São eles:
Menos Tempo de Atendimento (ajustes) a Reclamações e Redução dos Custos de
Prestações de Serviços. Estes indicadores, possivelmente, estão mais associados a
gestão de operações do que a gestão de inovações, não sendo por este motivo,
discriminados na amostra em questão.
Algumas das Análises Discriminantes apresentaram limitações na capacidade
de classificar corretamente um número significativo de casos na amostra de
desenvolvimento, na amostra de teste e na amostra cross-validated.

Estas
127

limitações podem ser explicadas pelo número de grupos aos quais as variáveis
dependentes podem assumir, e a distribuição não equilibrada das quantidades de
respostas por grupo. Neste trabalho, cada variável dependente pode assumir cinco
grupos (repostas de um a cinco). Hair Jr at all (2009, p.236) destacam esta
preocupação ao descrever que “Se os grupos variam muito em tamanho, isso pode
causar impacto na estimação da função discriminante e na classificação de
observações”. A limitação de classificação aqui discutida não inviabiliza os
resultados apresentados, pois em todas as análises realizadas, o teste Box’s M
apresentou nível de significância bem superior a 0,05, e segundo Corrar, Paulo e
Dias Filho (2007), se ocorresse a quebra da premissa da qual o nível de significância
do teste Box’s M deva ser menor do que 0,05, a amostra poderia ser considerada
pequena para a análise, ou poderia ser que a diferença de tamanho entre os grupos
da variável dependente não fosse significativo, ou ainda poderia ser causada pela
ausência de normalidade multivariada. Como isto não ocorreu, as análises podem
ser consideradas significativas.

4.2.4. Fatores determinantes para o desempenho acima da média
De posse da média, para cada empresa, dos componentes de Desempenho
D1 (das oito perguntas) para o desenvolvimento de inovação de produto e D2 (das
seis perguntas) relativas ao desempenho em processos de prestação de serviços foi
calculada uma média geral (para todas as empresas) para D1 e D2. Dessa forma,
cada uma das empresas foi classificada como estando acima ou abaixo da média,
conforme pode ser observado na Tabela 62 a seguir, onde o valor 1 para DDEI1
representa empresa acima da média em termos de desempenho em inovação em
produto e o valor 1 para DDEI2 indica empresa acima da média em termos de
desempenho em processo de prestação de serviços.
A seguir, foram realizadas duas Regressões Logísticas. As variáveis
explicativas (serão a partir de agora chamadas de variáveis explanatórias do
modelo) são as 13 variáveis relacionadas aos componentes do modelo, a saber:
TPDC – treinamento em processos de desenvolvimento concorrente; PCP – papel
do campeão de projetos; EMF – equipes multifuncionais; PFRD – proximidade física
dos recursos de desenvolvimento; RGP – recompensas grupais; RRR – estratégia
de reprojeto rápido e reiterativo; ESA – envolvimento simultâneo antecipado; CDP –
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controle dinâmico (in process) de processos; TIC – tecnologia da informação
computacional; CIR – capacidade de integração recíproca; GNI – grau de novidade
da inovação; ODPS – organização da função desenvolvimento de produtos de
serviços e DAE – dinamismo do ambiente econômico. A variável dependente será a
classificação da empresa como acima/abaixo da média em termos de desempenho
em inovação em produto (na primeira regressão) e em termos de desempenho em
processos de prestação de serviços (na segunda regressão). O objetivo é identificar
quais das 13 variáveis acima explicam o motivo de uma determinada empresa estar
acima ou abaixo da média em termos de desempenho em inovação em produto
quanto em processos de prestação de serviços.
A Regressão Logística, da mesma forma que a Análise Discriminante, procura
explicar ou predizer valores de uma variável dependente em função de valores
conhecidos de outras variáveis, denominadas independentes (CORRAR et al, 2007).
Segundo Hair Jr at all (2009), a Regressão é limitada a prever uma medida
dependente apenas de dois grupos (duas opções de resultados). Nos casos em que
três ou mais grupos formem a medida dependente, a Análise Discriminante é a mais
adequada, como ocorreu no item 4.2.3 desta dissertação. Os autores acrescentam
que a Regressão Logística permite não só classificar os fenômenos ou indivíduos
em categorias específicas, como também estimar a probabilidade de ocorrência de
determinado evento ou de que um fenômeno venha a se enquadrar nesta ou
naquela categoria, permitindo que os resultados da variável dependente possam ser
interpretados em termos de probabilidade e não apenas classificações em
categorias.
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Tabela 62 – Dados para a execução da Regressão Logística no SPSS v13.
C1
Empresa TPDC PCP
E1
3,00 2,00
E2
4,00 3,00
E3
4,00 2,67
E4
2,00 4,00
E5
3,00 3,67
E6
5,00 4,00
E7
3,00 2,67
E8
5,00 3,33
E9
5,00 4,00
E10
2,00 2,33
E11
1,00 3,33
E12
2,00 3,00
E13
4,00 4,33
E14
4,00 4,67
E15
2,00 3,67
E16
3,00 4,00
E17
2,00 2,33
E18
4,00 3,67
E19
2,00 4,00
E20
2,00 2,33
E21
1,00 1,33
E22
5,00 3,33
E23
2,00 2,00
E24
2,00 1,33
E25
2,00 4,00
E26
2,00 2,33
E27
3,00 3,00
E28
5,00 4,33
E29
2,00 4,67
E30
2,00 4,33
E31
4,00 5,00
E32
4,00 4,67
E33
3,00 3,33
E34
2,00 3,33
E35
5,00 5,00
E36
5,00 4,67

EMF
3,00
3,50
2,50
2,00
2,50
5,00
3,50
2,75
4,25
2,25
3,25
3,50
3,25
4,25
2,75
3,50
2,75
4,25
2,50
1,00
2,25
2,75
2,00
2,75
3,75
2,75
3,00
4,25
3,00
3,00
2,75
4,00
3,50
4,75
5,00
3,75

C2
PFRD
3,00
4,00
1,00
2,00
3,00
5,00
3,00
3,00
4,00
2,00
5,00
4,00
3,00
5,00
2,00
4,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
3,00
4,00
2,00
3,00
2,00
4,00
5,00
4,00
3,00
1,00
5,00
4,00

RGP
4,00
1,00
3,00
1,00
4,00
5,00
1,00
4,00
3,00
3,00
4,00
3,00
3,00
4,00
1,00
3,00
2,00
4,00
3,00
3,00
1,00
5,00
1,00
1,00
5,00
5,00
1,00
5,00
3,00
3,00
5,00
2,00
1,00
2,00
3,00
5,00

Componente / Variável
C3
C4
C5
C6
RRR ESA CDP TIC
2,00 5,00 3,11 3,29
3,00 3,00 2,00 3,14
1,50 3,50 2,56 3,14
2,50 1,00 3,00 3,14
4,00 5,00 4,67 4,00
4,50 5,00 4,44 3,86
3,00 3,00 3,11 4,00
4,00 4,50 3,44 4,00
4,00 4,50 4,11 4,86
3,00 2,50 2,56 2,57
4,00 5,00 2,00 3,71
3,50 3,50 3,44 3,57
1,00 5,00 3,44 5,00
4,00 4,00 4,67 5,00
2,00 4,50 3,33 3,57
5,00 4,50 3,44 4,00
2,00 3,00 2,11 1,71
3,50 4,00 2,78 2,71
4,50 4,00 4,67 3,43
2,00 1,50 1,11 1,43
2,50 1,00 1,67 2,00
3,50 1,00 3,67 4,57
2,50 3,50 3,00 1,71
2,00 5,00 1,56 3,00
4,00 5,00 2,33 3,29
5,00 3,50 3,11 5,00
4,50 4,00 3,22 3,57
3,50 5,00 4,00 4,57
5,00 4,00 2,56 2,43
3,00 3,00 3,89 4,00
5,00 2,00 3,11 3,71
4,50 4,00 2,89 2,29
2,00 1,50 3,33 3,00
2,50 5,00 4,11 4,00
5,00 4,00 4,78 4,00
4,50 1,50 5,00 5,00

C7
CIR
3,89
3,00
2,56
3,44
4,33
4,67
2,78
4,78
4,67
2,56
4,56
3,33
4,11
4,89
1,89
3,78
2,11
4,00
4,67
2,67
2,00
4,44
2,00
2,67
4,33
4,67
1,44
4,22
4,67
3,67
3,33
3,33
3,44
4,11
4,00
4,56

C9
C8
Desempenho
GNI ODPS DAE DDEI1 DDEI2
3,00 2,00 4,00
0
1
4,00 3,00 4,67
1
1
2,00 3,00 2,50
0
0
3,00 2,00 4,00
1
0
4,00 3,00 2,17
0
0
5,00 5,00 4,17
1
1
4,00 3,00 4,17
1
1
4,00 3,00 3,67
1
1
5,00 5,00 5,00
1
1
2,00 3,00 2,83
0
0
5,00 2,00 3,83
0
1
2,00 2,00 3,67
0
1
4,00 5,00 3,00
0
0
5,00 5,00 3,33
1
1
2,00 2,00 3,17
0
0
5,00 5,00 4,67
1
1
3,00 3,00 3,67
1
1
5,00 2,00 4,00
1
1
4,00 5,00 4,83
1
1
1,00 1,00 2,33
0
1
4,00 3,00 3,83
1
0
5,00 5,00 5,00
1
1
2,00 2,00 3,00
0
0
1,00 1,00 3,00
0
0
1,00 1,00 3,83
1
0
3,00 1,00 3,17
1
1
1,00 1,00 5,00
0
0
5,00 4,00 5,00
1
1
5,00 4,00 3,67
1
0
4,00 4,00 5,00
1
0
5,00 5,00 4,67
1
0
3,00 2,00 4,50
1
1
4,00 3,00 2,83
0
0
1,00 1,00 2,00
0
0
3,00 3,00 3,83
0
0
5,00 4,00 5,00
0
0

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.4.1.

Regressão Logística para o Desempenho em Inovação de Produto.

O objetivo final desta análise é identificar se o conjunto de variáveis
explanatórias do modelo nos permite explicar a classificação das empresas de
serviços de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro,
como estando abaixo ou acima da média da amostra em Desempenho em Inovação
de Produto. Os resultados obtidos nesta análise, através da utilização do SPSS v.13,
são aqui apresentados.
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A Tabela 63 mostra o primeiro relatório do SPSS, identificando na amostra
quantas empresas foram incluídas na análise. Todas as 36 empresas que constam
da amostra foram aproveitadas.
Tabela 63 – Demonstrativo de casos incluídos na análise (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 64 apresenta o código que o SPSS atribuiu à variável dependente.
O valor “0” representa que a empresa encontra-se abaixo da média da amostra de
empresas da área de serviços de tecnologia da informação com atuação no estado
do Rio de Janeiro, para o Desempenho em Inovação de Produto, e “1” representa
que a empresa encontra-se acima da média da amostra para o Desempenho em
Inovação de Produto.
Tabela 64 – Valores atribuídos a variável dependente (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 65 apresenta os resultados antes da análise propriamente dita, o
SPSS informa como seria feita a classificação das empresas que compõe a amostra,
caso o modelo fosse guiado apenas pela situação em que se enquadra a maioria
dos casos observados. Neste caso 20 empresas estariam acima da média e 16
empresas abaixo da média. Por esta análise todas as empresas seriam classificadas
como acima da média, e o modelo estaria classificando corretamente as 20
empresas que realmente ficaram acima da média, mas estaria classificando
incorretamente as 16 que ficaram abaixo da média. Portanto o percentual geral de
acertos nesta classificação anterior a análise seria de apenas 55,6 %, ou seja, sem
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incluir as variáveis explanatórias do modelo já se alcança um nível de acerto de 55,6
% na classificação dos casos. Com a inclusão das variáveis explanatórias do
modelo, espera-se uma elevação neste percentual. Este relatório, de acordo com
Corrar et al (2007), de classificação das empresas antes da análise serve como
referência para identificar a eficácia do modelo quando ele passa a operar com as
variáveis independentes para predizer a que grupo pertence cada empresa.
Tabela 65 – Classificação das empresas antes da análise para desempenho em
inovação em produto (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

O SPSS através das Tabelas 66, 67, 68, 69 e 70, apresenta informações para
os testes de significância. Com estes testes pode-se verificar se o modelo é capaz
de realizar predições com a acurácia desejada. (CORRAR et al, 2007).
Corrar et al (2007) descrevem que o Teste do Model Chi-square, apresentado
na Tabela 66, testa a hipótese de que todos os coeficientes da equação logística são
nulos.
O valor do Chi-square, na tabela, representa a diferença entre o Likelihood
Value, obtido quando se inclui apenas a constante no modelo e o Likelihood Value
calculado após a inclusão de todas as variáveis explanatórias do modelo. De acordo
com Corrar et al (2007, p.294), o Likelihood Value (representado por -2LL), “ [...]
trata-se de um indicador que busca aferir a capacidade de o modelo estimar a
probabilidade associada à ocorrência de determinado evento”. O -2LL é o logaritmo
natural do Likelihood Value multiplicado por -2. Como a probabilidade máxima de um
evento ocorrer é expressa pelo número 1, e como o logaritmo natural de 1 tem o
valor 0, pode se verificar que o índice ideal para o -2LL corresponde ao valor 0.
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Portanto é esperado que ao se incluir as variáveis explanatórias do modelo o 2LL diminua em relação ao valor obtido quando se trabalha apenas com a constante
no modelo. Em outras palavras com a inclusão das variáveis explanatórias, esperase que o -2LL sofra uma redução estatisticamente significativa. Isto é o que ocorre
neste caso, pois na Tabela 66 o Chi-square representa esta diferença, e apresenta
um valor positivo de 30,960. Este indicador leva a conclusão de que pelo menos um
dos coeficientes da regressão é diferente de zero, podendo-se afirmar segundo
Corrar et al (2007), que a introdução das variáveis explanatórias contribui para a
qualidade das predições do modelo. Como a análise está sendo realizada sob o
método Enter através do SPSS v.13, os testes para Step, Block e Model apresentam
o mesmo resultado.
Tabela 66 – Teste de significância Model Chi-square para desempenho em inovação
em produto (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

Outros indicadores que contribuem para avaliar o desempenho geral do
modelo são apresentados na Tabela 67, são eles o Cox & Snell R Square e o
Nagelkerke. O primeiro apresenta que 57,7 % das variações ocorridas no log da
razão de chance (odds ratio) são explicadas pelo conjunto das variáveis
explanatórias do modelo. De acordo com Corrar et al (2007), a Regressão Logística
efetua uma transformação logística na variável dependente, em duas etapas:
primeiro converte-se esta variável em uma razão de chance e depois a transforma
em uma base logarítmica. O objetivo desta transformação é evitar a predição de
valores menores que zero e maiores que um. A descrição das duas etapas em forma
de equação é representada da seguinte maneira:
Razão de chance =
ln

P (sucesso)
1- P (sucesso)

P (sucesso) = b0 +b1.x1i + b2.x2i + b3.x3i + b4.x4i +... + bn.
1- P (sucesso)
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No lado esquerdo da equação observa-se o logaritmo natural da razão de
chance e no lado direito as variáveis independentes e os coeficientes estimados (bo,
b1, b2,...,bn), que expressam as mudanças no log da razão de chance.
Portanto o indicador Cox & Snell R Square na Tabela 67, significa que um
pouco mais da metade das variações ocorridas no log da razão de chance são
explicadas pelo conjunto das variáveis explanatórias do modelo.
O valor do Nagelkerke representa que o modelo é capaz de explicar cerca
77,2% das variações registradas na variável dependente.
Tabela 67 – Indicadores de avaliação de desempenho do modelo para desempenho
em produtos (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 68 apresenta o quadro de classificação final do SPSS v.13, que
quando comparado com a Tabela 65, demonstra que ao serem incluídas as variáveis
explanatórias do modelo, o percentual de acerto nas classificações é elevado de
55,6% para 86,1%, o que demonstra uma melhoria considerável na estimativa do
Desempenho em Inovação de Produto em função das variáveis explanatórias do
modelo de Hull e Tidd (2003).
Tabela 68 – Classificação das empresas após inserção das variáveis explanatórias
(SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 69 apresenta a significância das variáveis explanatórias no step 0 da
rodada do SPSS, ou seja antes delas serem inseridas todas juntas no modelo. Neste
caso observa-se que as variáveis RRR – estratégia de reprojeto rápido e reiterativo;
134

GNI – grau de novidade da inovação, ODPS – organização da função
desenvolvimento de produtos de serviços e DAE – dinamismo do ambiente
econômico, apresentam significância abaixo de 0,05, portanto apresentando, estas
variáveis, separadamente, significância estatística.
Quando o modelo insere todas as variáveis em conjunto, verifica-se na Tabela
70 que nenhuma variável explanatória passa a apresentar significância estatística,
pois os valores das significâncias das variáveis passam a ser superior a 0,05.
Segundo Leech, Barret e Morgan (2005), como quatro variáveis apresentaram
significância quando inseridas sozinhas e não mais apresentaram quando inseridas
todas juntas, isto sugere a existência de multicolinearidades

entre as variáveis

explanatórias. Esta hipótese ganha força quando verifica-se que os demais testes de
significância apresentados pelo SPSS (Chi-square, Cox & Snell R Square e o
Nagelkerke), para o modelo, sinalizaram para a existência de pelo menos um
coeficiente não nulo nas variáveis explanatórias, indicando a existência de variáveis
preditoras da variável dependente Desempenho em Inovação de Produto. Leech,
Barret e Morgan (2005) destacam que a multicolinearidade (ou colinearidade) pode
levar a resultados enganosos e/ou imprecisos e que a mesma ocorre quando há
altas intercorrelações entre um conjunto de variáveis independentes. Em outras
palavras, a multicolinearidade acontece quando dois ou mais preditores contêm
muito do mesmo tipo de informação.
A Figura 8 – O Modelo de Hull & Tidd ajuda a identificar a forte relação entre
os componentes do modelo, que justificam a ocorrência da multicolinearidade nos
resultados apresentados pelo SPSS. Outro fator que identifica a existência de
multicolinearidade, conforme descrito anteriormente, é que Hull e Tidd (2003)
identificaram que, na amostra do Reino Unido, o componente Estratégia (C3),
através da sua variável RRR, apresentou efeitos indiretos sobre o desempenho,
através de cada um dos componentes do Núcleo Operacional (ESA, CDP e TIC)
Em função do Step 1 do SPSS não ter apresentado significância estatística
abaixo de 0,05 para as variáveis do modelo, a equação de regressão logística
formada pelos coeficientes da coluna B da Tabela 70 das respectivas variáveis
explanatórias, não apresenta significância estatística para

predizer a variável

dependente Desempenho em Inovação de Produto na aplicação do modelo de Hull e
Tidd (2003) à amostra de empresas de serviços de tecnologia da informação com
atuação no estado do Rio de Janeiro.
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Em suma, dentro do modelo desenvolvido, nenhuma variável explanatória, é
capaz de discriminar se a empresa está acima ou abaixo da média em termos de
desempenho em inovação de produto, mas o modelo como um todo prevê melhor o
estado da empresa (acima ou abaixo da média) em termos de desempenho em
inovação em produto do que um método que classificaria todas as empresas de
acordo com a maioria (acima da média, no caso).
Ao analisar o resultado levando-se em consideração uma significância
estatística de 10% para as variáveis do modelo, pode se identificar que as variáveis
CIR – capacidade de integração recíproca e ODPS - organização da função
desenvolvimento de produtos de serviços passam a ser elegíveis como discriminante
da empresa estar acima ou abaixo da média em termos de desempenho em
inovação em produto, conforme pode ser visto na Figura 10 mais adiante.
A variável CIR compreende práticas de envolvimento do cliente de forma
antecipada no processo de desenvolvimento de serviços, direcionando o projeto de
produtos para o atendimento às necessidades dos clientes; priorização de requisitos
conflitantes de produtos (serviços) a partir da voz do cliente; analise do custobenefício das inovações, ou seja, identificando quais são as vantagens competitivas,
geradas por inovações, que o cliente está disposto a pagar; transferência de lições
aprendidas em atividades prévias para outras pessoas, de modo que elas possam
utilizar a base existente de conhecimento para atingir objetivos mais ambiciosos;
revisão de projetos para garantir a conformidade com o planejado; facilitação de
comunicação para todas as funções e níveis hierárquicos na organização; incentivo
tanto de especialização quanto de visão sistêmica; transferência do conhecimento,
obtido interna e externamente, como uma fonte de vantagem competitiva relevante
para a organização; e comportamento de bom parceiro de fornecedores, provedores
externos de serviço e clientes, criando e mantendo parcerias em que ambos os
lados ganham. Por sua vez a prática de ODPS, como já descrito, significa manter
cargos específicos para as pessoas que são responsáveis por diferenciar os seus
serviços de seus concorrentes. Esta prática representa a influência, no desempenho
de inovação, do Contexto referente ao ambiente interno da organização, ou seja da
influência da estrutura interna da organização no desempenho de inovação.
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Tabela 69 – Indicadores de avaliação das variáveis antes de serem inseridas em
conjunto no modelo, para desempenho em inovação em produtos (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 70 – Indicadores de avaliação das variáveis após inclusão em conjunto no
modelo, para desempenho em inovação em produtos (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.4.2.

Regressão Logística para o Desempenho em Processos de Prestação

de Serviços.
O objetivo final desta análise é identificar se o conjunto de variáveis
explanatórias do modelo nos permite explicar a classificação das empresas de
tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro, como estando
abaixo ou acima da média da amostra em Desempenho em Prestação de Serviços.
Os resultados obtidos nesta análise, através da utilização do SPSS v.13, são aqui
apresentados.
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A Tabela 71 mostra o primeiro relatório do SPSS v13, identificando quantas
empresas da amostra foram incluídas na análise. Todas as 36 empresas que
compõem a amostra foram aproveitadas.
Tabela 71 – Demonstrativo de casos incluídos na análise para desempenho em
processos de prestação de serviços (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 72 apresenta o código que o SPSS atribuiu à variável dependente.
O valor “0” representa que a empresa encontra-se abaixo da média da amostra de
empresas da área de serviços de tecnologia da informação com atuação no estado
do Rio de Janeiro, para o Desempenho em Prestação de Serviços, e “1” representa
que a empresa encontra-se acima da média da amostra.
Tabela 72 – Valores atribuídos a variável dependente para desempenho em processos
de prestação de serviços (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 73 apresenta os resultados antes da análise propriamente dita, o
SPSS informa como seria feita a classificação das empresas que compõe a amostra,
caso o modelo fosse guiado apenas pela situação em que se enquadra a maioria
dos casos observados. Neste caso 18 empresas estariam acima da média e 18
empresas abaixo da média. Portanto o percentual geral de acertos nesta
classificação anterior a análise seria de apenas 50,0 %, ou seja, sem incluir as
variáveis explanatórias do modelo já se alcança um nível de acerto de 50,0 % na
138

classificação dos casos. Com a inclusão das variáveis explanatórias do modelo,
espera-se uma elevação neste percentual. Este relatório, de acordo com Corrar et al
(2007), de classificação das empresas antes da análise serve como referência para
identificar a eficácia do modelo quando ele passa a operar com as variáveis
independentes para predizer a que grupo pertence cada empresa.
Tabela 73 – Classificação das empresas antes da análise para desempenho em
processos de prestação de serviços (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

O SPSS através das Tabelas 74, 75, 76, 77 e 78, apresenta informações para
os testes de significância. Com estes testes pode-se verificar se o modelo é capaz
de realizar predições com a acurácia desejada. (CORRAR et al, 2007).
Corrar et al (2007) descrevem que o Teste do Model Chi-square, apresentado
na Tabela 74, testa a hipótese de que todos os coeficientes da equação logística são
nulos.
Conforme descrito no item anterior, o valor do Chi-square, na Tabela,
representa a diferença entre o Likelihood Value, obtido quando se inclui apenas a
constante no modelo e o Likelihood Value calculado após a inclusão de todas as
variáveis explanatórias do modelo. Portanto é esperado que o -2LL sofra uma
redução estatisticamente significativa. Isto é o que ocorre neste caso, pois na Tabela
74 o Chi-square representa esta diferença, e apresenta um valor positivo de 29,437.
Este indicador leva a conclusão de que pelo menos um dos coeficientes da
regressão é diferente de zero, podendo-se afirmar segundo Corrar et al (2007), que
a introdução das variáveis explanatórias contribui para a qualidade das predições do
modelo. Como a análise está sendo realizada sob o método Enter através do SPSS
v.13, pode-se verificar na Tabela 74, que os testes para Step, Block e Model
apresentam o mesmo resultado.
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Tabela 74 – Teste de significância Model Chi-square para desempenho em processos
de prestação de serviços (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

Outros indicadores que contribuem para avaliar o desempenho geral do
modelo são apresentados na Tabela 75, são eles o Cox & Snell R Square e o
Nagelkerke. O primeiro apresenta que 55,9 % das variações ocorridas no log da
razão de chance (odds ratio) são explicadas pelo conjunto das variáveis
explanatórias do modelo. De acordo com Corrar et al (2007), a Regressão Logística
efetua uma transformação logística na variável dependente, em duas etapas:
primeiro converte-se esta variável em uma razão de chance e depois a transforma
em uma base logarítmica, conforme explicado no item anterior. O objetivo desta
transformação é evitar a predição de valores menores que zero e maiores que um.
Portanto o indicador Cox & Snell R Square na Tabela 75, significa que um pouco
mais da metade das variações ocorridas no log da razão de chance são explicadas
pelo conjunto das variáveis explanatórias do modelo.
O valor do Nagelkerke representa que o modelo é capaz de explicar cerca
74,5% das variações registradas na variável dependente.
Tabela 75 – Indicadores de avaliação de desempenho em processos de prestação de
serviços (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 76 apresenta o quadro de classificação final do SPSS v.13, que
quando comparado com a Tabela 73, demonstra que ao serem incluídas as variáveis
explanatórias do modelo, o percentual de acerto nas classificações é elevado de
50,% para 83,3%, o que demonstra uma melhoria considerável na estimativa do
Desempenho em Processos de Prestação de Serviços em função das variáveis
explanatórias do modelo de Hull e Tidd (2003).
140

Tabela 76 – Classificação das empresas após inserção das variáveis explanatórias
(SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

A Tabela 77 apresenta a significância das variáveis explanatórias no step 0 da
rodada do SPSS, ou seja antes delas serem inseridas todas juntas no modelo. Neste
caso observa-se que as variáveis GNI – grau de novidade da inovação e DAE –
dinamismo do ambiente econômico, apresentam significância abaixo de 0,05,
portanto apresentando, estas variáveis, separadamente, significância estatística.
Quando o modelo insere todas as variáveis em conjunto, verifica-se na Tabela
78 que apenas a variável explanatória PCP – Papel dos Campeões de Projetos
apresentou significância menor do que 0,05, portanto sendo a única variável
explanatória que apresentou significância estatística para Desempenho em
Prestação de Serviços. Essa variável compreende as práticas de utilização de um
cargo específico (ou função) para a chefia de desenvolvimento de produtos
(serviços), valorização do papel dos gerentes de projetos e redução de níveis
hierárquicos. O coeficiente (B) da variável PCP, nesta tabela, é negativo, indicando
que o aumento da utilização dessas práticas diminui o Desempenho em Prestação
de Serviços, no modelo de Hull e Tidd (2003) aplicado na amostra de empresas de
tecnologia da informação do estado do Rio de Janeiro. Portanto, as empresas da
amostra, através deste resultado, identificam, neste componente, características
organizacionais mecanicistas, que são destacadas no modelo de Hull e Tidd (2003),
como estruturas que auxiliam no controle das atividades, criando disciplina aos times
de projetos, contrapondo-se dentro da teoria da contingência às características
organizacionais orgânicas, que estimulam a diferenciação e inovação.
Esta análise não pode ser feita isoladamente, sem levar em consideração a
influência das demais variáveis no modelo, pois apenas para citar um exemplo a
variável TPDC – Treinamento em Processo de Desenvolvimento Concorrente, que
em conjunto com a variável PCP, compõe o componente Antecedentes (C1) do
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modelo, apresentou coeficiente positivo. Isto indica que o treinamento contribui para
que a empresa fique acima da média das respostas das empresas da amostra,
contrapondo a influência negativa do campeão de projetos. Mas o TPDC apresentou
um nível de significância estatística de 0,056, acima dos 0,05, portanto não sendo
estatisticamente significativo para o modelo. Conforme exposto no item anterior,
observou-se a presença de variáveis com significância estatística no Step 0, em que
as mesmas são inseridas isoladamente, e não mais ocorrendo a significância
quando inseridas todas em conjunto (Step 1). Adicionalmente, os demais testes de
significância apresentados pelo SPSS (Chi-square, Cox & Snell R Square e o
Nagelkerke), para o modelo,sinalizam a existência de variáveis preditoras da variável
dependente Desempenho em Processos de Prestação de Serviços, destacando-se o
teste de Nagelkerk, no qual demonstra que o modelo é capaz de explicar 74,5% das
variações registradas na variável dependente e também destacando-se o fato de
que ao se inserir, na simulação, as variáveis explanatórias do modelo, o percentual
de acerto nas classificações é elevado de 50,% para 83,3%.

Em

função

do

exposto, pode-se sugerir, com base em Leech, Barret e Morgan (2005), como as
variáveis apresentaram significância quando inseridas sozinhas e não mais
apresentaram quando inseridas todas juntas, a existência de multicolinearidades
entre as variáveis explanatórias.
Em função de variáveis não terem mantido a significância estatística do Step
0 para o Step 1 do SPSS, e apenas a variável PCP, isoladamente, ter apresentado
significância estatística abaixo de 0,05 para as variáveis do modelo, a equação de
regressão logística formada pelos coeficientes da coluna B da Tabela 78

das

respectivas variáveis explanatórias, não apresenta significância estatística para
predizer a variável dependente Desempenho em Processos de Prestação de
Serviços na aplicação do modelo de Hull e Tidd (2003) à amostra de empresas de
serviços de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro.
Com descrito anteriormente, apesar de apenas uma variável explanatória ser
capaz de discriminar se a empresa está acima ou abaixo da média em termos de
desempenho em processos de prestação de serviços; o modelo como um todo prevê
melhor a posição da empresa (acima ou abaixo da média em termos de
desempenho em processos de prestação de serviços) do que um método que
classificaria todas as empresas de acordo com a maioria (acima da média, no caso).
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Ao analisar o resultado levando-se em consideração uma significância
estatística de 10% para as variáveis do modelo, pode se identificar que as práticas
compreendidas nas variáveis: TPDC – Treinamento em Melhoria de Processos; PCP
– Papel do Campeão de Projetos; PFRD – Proximidade Física dos Recursos de
Desenvolvimento; TIC – Tecnologia da Informação Computacional; CIR –
Capacidade de Integração Recíproca; bem como a variável DAE – Dinamismo do
Ambiente Econômico passam a ser elegíveis como discriminante da empresa estar
acima ou abaixo da média em termos de desempenho em processos de prestação
de serviços, conforme pode ser visto na Figura 10 a seguir.
Pode-se observar que o coeficiente (B) da variável PCP, permaneceu
negativo, como descrito acima, e que a TIC também apresentou um índice negativo,
indicando que a utilização da TIC contribui para uma diminuição no desempenho em
prestação de serviços. Este resultado sugere a necessidade de um futuro estudo
mais detalhado de cada uma das práticas da TIC identificadas no modelo, e o
relacionamento da mesma com cada uma das perguntas de avaliação do
Desempenho em Prestações de Serviços. Além da necessidade de uma avaliação
da correlação da TIC com as demais práticas do modelo, como destacado
anteriormente, a existência de multicorrelações dificulta uma análise isolada dos
componentes. Neste futuro estudo, deve-se considerar, também, que alguma(s)
prática(s) da TIC pode(m) estar sendo avaliada(s), pelos respondentes, como a
introdução de ferramentas que impactam o desempenho (como por exemplo, a
necessidade de cadastro prévio de informações, ou fluxos de aprovações para
execução de atividades), que podem ser úteis na Gestão de Operações, mas que
podem ser avaliadas como possuindo características organizacionais mecanicistas,
contrapondo-se às características organizacionais orgânicas que estimula a
criatividade e a inovação em um contexto de Gestão da Inovação. Adiciona-se a
este contexto o grande período de tempo entre a criação das práticas do modelo e a
aplicação das mesmas na amostra deste estudo, pois em empresas de tecnologia,
algumas práticas podem estar defasadas em relação às melhores práticas de TI
para a indicação de desempenho em inovação e entrega de serviços.
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Tabela 77 – Indicadores de avaliação de das variáveis antes de serem em conjunto no
modelo (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

Tabela 78 – Indicadores de avaliação de das variáveis após inclusão em conjunto no
modelo (SPSS 13).

Fonte: Dados da Pesquisa

4.2.4.3.

Consolidação da Regressão Logística.

A Figura 10 mostra uma consolidação da Regressão Logística com o objetivo
de identificar as variáveis (as práticas do modelo e mais a variável DAE – dinamismo
do ambiente econômico) que influenciam, no nível de significância de 0,10, os
indicadores de desempenho inovação de produto (serviços) e em processos de
prestação de serviços, estarem acima ou abaixo da média para as empresas de
serviços de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio de Janeiro.
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Componentes

Variáveis

TPDC- treinamento em processo de desenvolvimento concorrente

C1

PCP- papel do campeão de projetos
EMF- equipes multifuncionais

DDEI1
desempenho no
desenvolvimento
de inovação de
produto

PFRD: proximidade física dos recursos de desenvolvimento

C2

RGP: recompensas grupais
C3

RRR- estratégia de reprojeto rápido e reiterativo

C4

ESA- envolvimento simultâneo antecipado

C5

CDP- controles dinâmicos (in process) de processos

C6

TIC- tecnologia da informação computacional

C7

CIR- capacidade de integração recíproca

C8

GNI- grau de novidade da inovação

C9

ODPS- organização da função desenvolvimento de produtos de
serviços

DDEI2
desempenho em
processos de
prestação de
serviços

DAE- dinamismo do ambiente econômico

Figura 10 – Consolidação da Regressão Logística para uma significância estatística
de 0,10.
Fonte: Dados da Pesquisa

Pode ser observado na Figura 10 que, como já descrito e avaliado no item
4.2.4.1,

as

variáveis

explanatórias

que

discriminam

o

Desempenho

no

Desenvolvimento de Inovação de Produto são: a CIR – Capacidade de Integração
Recíproca, que é uma prática do componente Integração de Sistemas (C7) e a
prática ODPS – Organização da Função Desenvolvimento de Produtos de Serviços,
que representa a prática do componente Contexto (C9) relacionada com a influência
da estruturação interna da empresa no desempenho de inovação em serviço.
Da mesma maneira como descrito e avaliado no item 4.2.4.2, as variáveis
explanatórias que discriminam o Desempenho em Processos de Prestação de
Serviços são: TPDC – Treinamento em Melhoria de Processos e PCP – Papel do
Campeão de Projetos, que são as práticas do componente Antecedentes (C1);
PFRD – Proximidade Física dos Recursos de Desenvolvimento, que pertence ao
componente Capacitadores Orgânicos (C2); TIC – Tecnologia da Informação
Computacional, pertencente ao componente Núcleo Operacional (C6); CIR –
Capacidade de Integração Recíproca, referente ao componente Integração de
Sistema C7); bem como a variável DAE – Dinamismo do Ambiente Econômico,
representante das influências do ambiente externo a empresa, do componente
Contexto (C9).
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
5.1. CONCLUSÕES
A base do modelo proposto por Hull e Tidd (2003) está ancorada na dicotomia
entre as práticas de organizações mecanicistas, burocráticas e as práticas de
organizações orgânicas. As práticas de organizações orgânicas são boas para
competições em ambientes complexos e dinâmicos, enquanto que as práticas de
organizações mecanicistas são mais bem utilizadas em ambientes estáveis com
maior previsibilidade. Os autores destacam que explorando as vantagens de cada
uma destas práticas (orgânicas e mecanicistas) o modelo é capaz de estabelecer um
relacionamento entre práticas organizacionais e desempenho em inovação.
Para isso a pesquisa procurou avaliar até que ponto a adoção, em maior ou
menor grau, das práticas de gestão de inovação sugeridas pelo modelo de Hull e
Tidd (2003) explicariam o desempenho em desenvolvimento de inovações de 36
empresas de serviços de tecnologia da informação com atuação no estado do Rio
de Janeiro. Inicialmente foram medidas as frequências com que as empresas
pesquisadas utilizam tais práticas de inovação e avaliado o desempenho em
inovação dessas empresas. A seguir, foi realizada a comparação de resultados entre
a amostra das empresas do estado do Rio de Janeiro e a amostra de empresas do
Reino Unido pesquisadas por Hull e Tidd. Esta comparação permitiu constatar que
as práticas de inovação do modelo são mais utilizadas pelas empresas da amostra
do Rio de Janeiro. A diferença entre o período em que as pesquisas foram feitas é
um fator que deve ser levado em consideração na avaliação desta diferença. A
pesquisa no Reino Unido foi realizada em 1997 e a pesquisa do presente trabalho foi
realizada agora em 2012.
Esta diferença de uma década e meia é suficiente para que as práticas de
inovação do modelo tenham sido atualmente, melhor absorvidas e amadurecidas
nas organizações. Principalmente em organizações da área de Tecnologia da
Informação, que compõem a amostra das empresas pesquisadas, pois neste
período, a Governança de TI ganhou uma dimensão maior dentro das empresas,
passando a sustentar as estratégias e os objetivos da organização, suportando a
continuidade e expansão dos negócios e o atendimento as regulações externas
(como exemplo a Lei Sarbanes-Oxley de 2002, influenciando a Governança das
empresas listadas na Bolsa de Nova York). Neste período, através de inovações,
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ocorreu a transformação da Tecnologia da Computação em Tecnologia da
Comunicação e Colaboração, destacando-se o crescimento da utilização da Web,
internet, intranets, extranets, e-business, e-commerce e a computação móvel.
Dentro deste contexto, adiciona-se na avaliação da diferença na utilização
das práticas do modelo o fato de que as empresas da amostra do Rio de Janeiro por
terem como objetivo principal a prestação de serviços na área de tecnologia da
Informação, são organizações baseadas em serviços intensivos de conhecimento
(KIBS). Segundo Figueiredo (2006), as organizações baseadas em serviços
intensivos de conhecimento atuam fortemente em conhecimento técnico científico,
apresentando potencial para alavancar inovações. Hull e Tidd (2003) destacam que
IT é o núcleo de uma revolução tecnológica em serviços, e assim contribui
fortemente para as inovações que ocorrem neste segmento.

As empresas da

amostra do Reino Unido são de vários segmentos de serviços, não sendo
necessariamente empresas que atuam fortemente em áreas de conhecimento
técnico científico.
Destaca-se nesta comparação entre as pesquisas do Reino Unido e do Rio de
Janeiro, que Capacitadores Orgânicos (C2) foi o componente que teve todas as
suas práticas com médias estatisticamente iguais nas duas amostras, demonstrando
uma utilização semelhante de equipes multifuncionais, característica deste
componente, nas duas amostras. A prática PFRD – Proximidade Física dos
Recursos de Desenvolvimento foi a que apresentou a menor média de utilização na
amostra do Rio de Janeiro, indicando uma tendência a utilizar recursos fisicamente
separados, mas interligados por ferramentas de colaboração.
Os passos acima permitiram alcançar o objetivo intermediário e o primeiro
objetivo secundário da pesquisa.
A classificação das empresas quanto (i) à adequação as práticas integrantes
dos componentes do modelo, (ii) desempenho em inovação e (iii) desempenho em
prestação de serviços; assim como a avaliação das correlações de Spearman do
primeiro com o segundo ranking e do primeiro com o terceiro ranking resultaram em
correlações significativas entre as práticas integrantes dos componentes do modelo
e os desempenhos em inovação em produto e em prestação de serviços. Resultado
este que valida significativamente o relacionamento, proposto pelo modelo, entre os
componentes e o desempenho em inovação de produto e em prestação de serviços.
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A correlação moderada obtida entre o segundo e o terceiro rankings, em um nível de
significância de 0,01, sugere que um bom desempenho em inovação de serviços
colabora para um bom desempenho na prestação dos serviços novos ou
melhorados. A influência do contexto externo ficou evidenciada ao se obter um
aumento nos coeficientes de correlação do primeiro com o segundo ranking e do
primeiro com o terceiro ranking. Influência esta preconizada por Hull e Tidd em seu
modelo.
Através destes rankings foi alcançado o segundo objetivo intermediário da
pesquisa.
Os resultados das análises discriminantes (ver Figura 9) em que as variáveis
explicativas são os componentes (grupos de práticas) do modelo e a as variáveis
dependentes são os indicadores de desempenho em produto e de desempenho em
prestação de serviços sugerem que o componente do modelo que mais discrimina a
inovação em serviços é o Contexto (C9). Ressalve-se que este componente referese às características tanto do ambiente interno (organização do setor de
desenvolvimento de produtos) quanto do ambiente externo (mercado). Uma
comparação deste resultado com o diagrama do modelo, na Figura 8, resulta em
uma conclusão de que realmente o componente Contexto permeia todo o modelo.
Hull e Tidd (2003) alertam para o fato de que o ambiente de desenvolvimento de
serviços das empresas é bastante afetado pelas mudanças na área de tecnologia,
pela globalização dos serviços, e pelas desregulamentações. Os autores
acrescentam que a maneira como as empresas de serviços se organizam, para
desenvolver os seus produtos e processos, varia em função do contexto que as
mesmas estão inseridas.

Hull e Tidd (2003) corroboram o resultado aqui

identificado, ao destacar que na pesquisa, realizada no Reino Unido, tanto o
desempenho em inovação de produto quanto o desempenho em prestação de
serviços demonstrou uma correlação significativa com o contexto em que as
organizações estão inseridas.
Capacitadores Orgânicos foi o componente que mais discriminou o
desempenho em processos de prestação de serviços, demonstrando a importância
das práticas ligadas à utilização de equipes multifuncionais nos indicadores de
desempenho na prestação de serviços.
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Finalmente, por meio de regressões logísticas, levando-se em conta a
significância estatística de 10% para todas as variáveis do modelo, verificou-se que
as variáveis CIR - Capacidade de Integração Recíproca e ODPS - Organização do
Setor de Desenvolvimento de Produtos foram determinantes para que uma empresa
esteja posicionada acima ou abaixo da média em termos de desempenho em
desenvolvimento de inovações em serviços. A variável CIR compreende práticas de
envolvimento do cliente de forma antecipada no processo de desenvolvimento de
serviços, procurando direcionar o projeto para o atendimento às necessidades dos
clientes; priorizando os requisitos conflitantes de produtos (serviços) a partir da voz
do cliente; analisando o custo-benefício das inovações, identificando quais são as
vantagens competitivas geradas por inovações, que o cliente está disposto a pagar;
divulgando lições aprendidas dentro do grupo; revisando os projetos para garantir a
conformidade com o planejado; facilitando a comunicação entre todas as funções e
níveis hierárquicos na organização; incentivando a especialização assim como a
visão sistêmica; incentivando a transferência do conhecimento, obtido interna e
externamente, como uma fonte de vantagem competitiva relevante para a
organização; e cultivando o comportamento de bom parceiro de fornecedores,
provedores externos de serviço e clientes, criando e mantendo parcerias em que
ambos os lados ganham. Por sua vez a prática de ODPS significa manter cargos
específicos para as pessoas que são responsáveis por diferenciar os seus serviços
de seus concorrentes, representando o elemento do componente Contexto de
influência interna à organização.
Com os resultados das análises discriminantes e regressões logísticas,
atingiu-se o objetivo principal desta dissertação de identificar quais as práticas de
gestão de inovação sugeridas pelo modelo de Hull e Tidd (2003) que podem explicar
o desempenho em inovação de empresas de serviços de tecnologia da informação
com atuação no estado do Rio de Janeiro.
5.2. LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DA PESQUISA
Um grupo maior de empresas respondentes poderia ser obtido caso não
houvesse a necessidade da identificação da empresa, na pesquisa. Alguns
respondentes abandonaram a pesquisa ao saberem que precisavam identificar a
empresa para a qual trabalhavam. Duas pesquisas foram descartadas, pois os
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respondentes assumiram um viés de marketing, demonstrando um objetivo maior de
fazer divulgação da respectiva empresa.
Uma maior quantidade de empresas respondentes evitaria as limitações
apresentadas na capacidade de classificar corretamente um número significativo de
casos na amostra de desenvolvimento, na amostra de teste e na amostra crossvalidated dos testes de Análise Discriminante.
A diferença entre os segmentos de indústria das empresas de serviços da
amostra do Rio de Janeiro e do Reino Unido influenciaram no resultado da
comparação entre as mesmas, mas o modelo se mostrou genérico o suficiente,
como defendido por Hull e Tidd (2003), ao apresentar resultados consistentes na
amostra do Rio de Janeiro.
Apesar das mudanças na área de Tecnologia da Informação, com a evolução
da Governança de TI e da transformação da Tecnologia da Informação
Computacional para a Tecnologia da Informação e Comunicação com ênfase na
Colaboração, as perguntas relativas à TIC (no modelo Tecnologia da Informação
Computacional), se mantiveram fiéis ao modelo original de Hull e Tidd, apresentando
uma defasagem de práticas mais recentes, na área de TI, para o desempenho em
inovação e entrega de serviços.
5.3. RECOMENDAÇÕES
Inovação em empresas de serviço é um tema vasto, e o modelo proposto por
Hull e Tidd (2003) apresenta uma boa base teórica para a exploração do assunto. O
modelo se mostra robusto, para ser aplicado nas empresas de serviços. A
receptividade e aceitação, do mesmo, pelos respondentes foram boas e o modelo
transmite credibilidade e é identificado como sendo uma boa ferramenta para se
avaliar práticas de inovação.

Deve sempre se ter a preocupação de revisar as

perguntas dos questionários, pois em função da rápida evolução do tema, algumas
perguntas

relacionadas

com

algumas

práticas

podem

ficar

defasadas,

principalmente as ligadas à tecnologia.
Um campo que pode ser adicionado e explorado dentro do modelo é o
acréscimo de um componente relacionado à sustentabilidade. Práticas de
sustentabilidade poderiam ser acrescentadas e poderia se avaliar o relacionamento
destas práticas com o desempenho no desenvolvimento de inovação em produto e
processo.
150

Utilizando Análise Multivariada de Dados, pode-se avaliar o relacionamento
entre todos os componentes do modelo. Através desta análise pode-se comprovar
as relações que o modelo propõe e identificar a origem das multicolinearidades que
se manifestaram na análise dos dados aqui realizada.
Poderiam, também, ser realizadas pesquisas em empresas de outros
segmentos da área de serviços que atuam no estado do Rio de Janeiro. Como
exemplo, pode-se avaliar a aderência do modelo no setor de saúde, de educação e
no setor financeiro.
Em função da quantidade de componentes do modelo, é importante buscar
segmentos que possam disponibilizar uma amostra maior do que a aqui
apresentada. Com uma amostra maior, procura-se não comprometer os resultados
das Análises Multivariadas, além de assegurar que os resultados possam ter a
credibilidade de serem representativos do segmento analisado.
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO

Esta pesquisa tem por objetivo identificar o grau de adequação das
atividades de desenvolvimento de produtos (serviços) de sua empresa ao
modelo de processo de inovação em serviços desenvolvido por Hull e Tidd
(2003) . Esse modelo (ou framework) tem por objetivo ser um modelo genérico
para desenvolvimento de serviços inovadores, representando um conjunto de
práticas comuns ao processo de inovação em serviços.
INFORMAÇÕES INICIAIS
a) Tempo do respondente na empresa: ( ) menos que 2 anos ( ) entre 2 e 5
anos ( ) mais que 5 anos
b) Cargo exercido: ( ) técnico ( ) coordenação/liderança ( ) gerência ( )
diretoria
c) Email para contato: ___________________________________________
d) Área de atuação (ex marketing, financeiro, Tecnologia da Informação, etc):
_________________________________________
Gostaria de contar com a sua colaboração para responder às perguntas
a seguir. Para cada pergunta, você classificará sua empresa em uma escala de
1 – 5 conforme a frequência abaixo:
1 = raramente (0% - 19%)
2 = às vezes (20% - 39%)
3 = cerca de metade do tempo (40% - 59%)
4 = frequentemente (60% - 79%)
5 = quase sempre (80% - 100%)
A pesquisa visa identificar práticas, e não políticas ou aspirações, então,
por favor, procure responder cada pergunta a partir de sua experiência na
empresa ou sua percepção. Obrigado pela atenção e colaboração.
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Variável
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a
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TPDC
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CDP

4.2.1

CDP

4.2.2

CDP

4.2.3

CDP

4.2.4

Pergunta

ANTECEDENTES
Com que frequência sua empresa tem dado importância
nos últimos 5 anos a .......?
- Treinamento em melhoria de processos. (engenharia
concorrente)
- Utilização de um cargo específico (ou função) para a chefia
de desenvolvimento de produtos (serviços).
- Importância do papel dos gerentes de projetos.
- Redução de níveis hierárquicos.
CAPACITADORES ORGÂNICOS
Com que frequência sua empresa tem dado importância
nos últimos 5 anos a .....?
-Utilização de equipes multifuncionais.
-Participação do setor de pós-vendas (apoio aos clientes) no
desenvolvimento dos produtos (serviços).
- Utilização de facilitadores (coaching) para ajudar equipes
multifuncionais a melhorar seu trabalho em equipe.
-Reorganização de tarefas para facilitar a passagem de
controle das mesmas de uma pessoa (ou setor) para outra
pessoa (ou setor).
- Colocação de funções (ou atividades) complementares em
um mesmo espaço físico ou espaços próximos.
- Premiação (de qualquer tipo) de equipes de projeto.
ESTRATÉGIA
Com que frequência a estratégia de sua empresa nos
últimos 5 anos tem sido focada em:
-Realização de mudanças substanciais em serviços
existentes.
-Realização de mudanças rápidas em serviços existentes.
NÚCLEO OPERACIONAL
Com que frequência a sua área (de acordo com sua área
de trabalho na empresa, informada no início do
questionário) se envolve nas seguintes fases do
desenvolvimento de produtos (serviços)?
- Fase de concepção do produto (serviço).
- Fase imediatamente antes da entrega do produto (serviço)
para o setor de vendas.
- Fase pós-venda.
Visando ao desenvolvimento de produtos (serviços),
com que frequência sua empresa tem se engajado, nos
últimos 5 anos, nas seguintes atividades ?
-Identificação das melhores práticas (benchmarking) dos
concorrentes.
-Uso de processos estruturados para identificação de
necessidades dos clientes e tradução desses em requisitos
de produtos (serviços).
-Definição de critérios de desempenho para avaliar o
andamento de projetos de desenvolvimento.
-Definição de padrões de desempenho para produtos
(serviços).

Escala
(marque o desejado)
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CDP

4.2.5

- Utilização de revisões sistemáticas de projetos de
desenvolvimento de produtos (serviços)

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

CDP

4.2.6

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

CDP
CDP
CDP

4.2.7
4.2.8
4.2.9

-Mapeamento de processos para reduzir as atividades que
não agregam valor aos serviços.
-Melhoria da documentação de processos
-Mensuração da conformidade de processos
-Utilização sistemática da prática de melhoria contínua de
processos
Com que frequência sua empresa tem dado importância
nos últimos 5 anos a ....?
-Comunicação interna via e-mail ou outro recurso de redes
de computadores.
-Atualização dos atuais sistemas de TI da empresa.
- Utilização de sistemas informatizados de gestão e/ou
sistemas especialistas.
-Banco de dados distribuídos on-line para as diversas
funções empresariais.
- A utilização de um único software (comum, utilizado por
todos na empresa) para gerência de projetos.
- A utilização de um único software (comum, utilizado por
todos na empresa) para mapeamento de processos.
- Construção de bases de dados on-line a partir de lições
aprendidas e modelos (templates) de melhores práticas.
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS
Com que frequência sua empresa usa de forma
sistemática as seguintes abordagens:
-Envolve os clientes de forma antecipada no processo de
desenvolvimento de serviços, direcionando o projeto de
produtos para o atendimento às necessidades dos clientes.
-Prioriza os requisitos conflitantes de produtos (serviços) a
partir da voz do cliente
- Analisa o custo-benefício das inovações, ou seja, identifica
quais são as vantagens competitivas, geradas por
inovações, que o cliente está disposto a pagar
-Transfere as lições aprendidas em atividades prévias para
outras pessoas, de modo que elas possam utilizar a base
existente de conhecimento para atingir objetivos mais
ambiciosos.
-Revisa projetos para garantir a conformidade com o
planejado.
-Mantém abertos os canais de comunicação para todas as
funções e níveis hierárquicos na organização.
-Incentiva a importância tanto da especialização quanta da
visão sistêmica.
-Enxerga o conhecimento, obtido interna e externamente,
como uma fonte de vantagem competitiva relevante para a
organização
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-Comporta-se como um bom parceiro de fornecedores,
provedores externos de serviço e clientes, criando e
mantendo parcerias em que ambos os lados ganham.

6
6.1

TAREFA (grau de novidade das inovações)
Com que frequência a estratégia da empresa nos
últimos 5 anos esteve focada em:
-Desenvolvimento de produtos (serviços) realmente novos.
CONTEXTO
Verificação da presença formal na organização da
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função de desenvolvimento do produto:
Com que frequência sua empresa mantém cargos
específicos para as pessoas que são responsáveis por
diferenciar seus serviços daqueles de seus competidores?
Com que frequência o mercado de sua empresa tem
sido transformado como decorrência de...... ?
Aumento da complexidade tecnológica dos serviços.
Maior velocidade de introdução de produtos (no mercado).
Maior exigência de compatibilidade dos produtos (serviços)
com outros produtos (serviços) já existentes
Exigência de maior customização.
Aumento da globalização.
Exigência de maior qualidade.
DESEMPENHO
Inovações em produtos (serviços): com que freqüência
os produtos (serviços) de sua empresa tem sido
modificados nos últimos 5 anos em termos de ......?
Incorporação de novos atributos nos serviços.
Melhorias incrementais dos presentes atributos
Maior qualidade.
Crescimento da quantidade de diferentes componentes.
Uso mais fácil pelo cliente após a compra.
Tempo menor entre a concepção e o teste de mercado do
produto
Tempo menor entre o teste de mercado e a produção em
larga escala do produto.
Menores custos de desenvolvimento do produto.
Com que frequência os processos de prestação de
serviços de sua empresa tem sido modificados nos
últimos 5 anos em termos de ......?
Menor tempo de resposta às solicitações de pedidos de
serviços já existentes
Menor tempo de atendimento (ajustes) a reclamações.
Redução dos custos de prestação dos serviços.
Maior qualidade do processo de prestação de serviços
(menos reclamações de clientes).
Melhoria dos serviços de suporte de pós-venda.
Maior conformidade com o processo de desenvolvimento
de produtos XX
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3
4

3

3
4

4

5
2

5
5

1

1

3

3

3

4
2

4

4

4
5

4

5

5

5

5
5

5

5
5

4

4
4

5

5
5

5

4
5

5
4

4

4

4

5

4

5
3

5

5

5
4

4

4

3

5

3
3

4

4
3

5

3
4

5

1
4

2

4
2

5
5

2

2

1

2

2

2
4

3

3

4
4

2

4

3

3

4
4

5

3
5

3

4
3

4

3
3

4

5
4

5
4

5

5

3

4

4

3
3

4

4

4
4

3

1

1

1

2
1

3

2
3

2

2
2

2

2
3

2

3
2

2
3

2

2

2

2

2

2
2

5

2

2
3

2

3

3

5

3
1

1

1
3

1

4
3

3

4
4

4

4
1

4
4

3

4

4

1

4

5
4

4

1

5
5

4

2

4

4

3
3

3

5
5

4

4
4

5

5
5

5

5
5

2
3

4

5

3

1

4

3
2

1

2

5
5

2

2

1

2

1
1

1

1
2

1

1
2

1

1
1

1

1
1

2
2

2

2

3

2

1

1
1

1

1

1
5

2

2

1

1

2
2

3

1
3

1

1
1

1

2
2

3

1
3

1
1

2

3

1

2

2

3
2

2

1

1
2

1

5

4

3

5
5

5

2
5

2

3
2

5

4
5

5

1
5

4
1

4

3

5

1

1

5
1

4

2

5
3

5

2

2

2

1
2

1

3
2

3

3
3

3

3
3

3

4
3

4
3

2

3

1

2

1

4
1

2

1

3
2

2

2

2

2

4
2

4

1
5

3

1
3

1

1
1

1

5
2

4
5

3

1

1

1

2

3
2

4

1

1
2

2

2

5

5

1
1

4

3
5

1

3
1

1

4
2

2

5
4

5
5

5

3

5

3

2

5
3

5

5

2
5

2

5

5

5

5
5

5

3
5

4

3
2

2

3
3

4

2
4

5
5

5

5

5

4

2

3
1

5

1

1
5

2

1

1

3

5
5

5

4
5

4

4
4

3

3
3

3

3
1

5
5

5

4

1

2

3

3
3

3

3

3
3

3

3

5

5

4
5

5

5
5

4

4
4

3

3
4

5

5
4

2
5

3

4

5

3

3

4
5

5

5

5
3

5

2

5

2

1
1

3

2
3

1

3
1

3

3
3

3

3
4

5
5

5

5

3

2

1

5
1

5

5

4
5

2

4

4

4

4
4

4

3
4

4

4
3

4

4
4

4

4
5

2
2

3

3

3

4

3

4
1

4

3

5
5

2

4

1

5

5
5

1

1
5

1

1
3

5

5
4

4

2
4

2
2

5

5

5

5

1

1
4

5

5

5
5

4

2

3

4

2
2

2

3
1

2

2
3

3

2
4

4

5
3

4
3

5

4

2

4

3

4
4

5

5

4
5

4

3

3

3

3
3

3

3
3

4

3
3

4

3
4

3

2
3

2
1

2

2

1

3

3

4
3

4

3

3
4

3

4

4

4

4
4

4

5
4

5

5
5

4

5
2

4

5
2

5
5

1

4

2

1

5

4
5

5

1

4
5

2

4

4

4

4
4

4

5
4

5

5
5

5

5
5

4

4
4

4
4

5

5

3

5

5

5
5

5

5

5
5

5

Desvio Padrão
Média

5 3,17 1,2306

5 3,47 1,4439
5 3,61 1,2712
5 3,28 1,4464

5 3,86 1,1748
5 3,56 1,2749
5 3,61 1,3154

5 3,17 1,2762
5 3,08 1,4218
5 3,03 1,4038

5 3,39 1,1778
5 3,22 1,3333
5 3,03 1,3199

5 3,31 1,1909
5 3,53 1,1335
5 3,31 1,1909

1 3,64 1,4571
1 3,50 1,5399
2 3,67 1,3939

5 3,44 1,2749
4 3,33 1,2421

5 2,97 1,4439

5 3,81 1,2380
3 3,53 1,2068
4 2,75 1,3390
3 2,75 1,2734
4 2,92 1,3175

5 3,94 1,0676
4 3,00 1,5675

5 3,08 1,2734
5 3,36 1,4173

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36

1
4

1.1
1.2

ANTECEDENTES

Componente / Pergunta

PCP
PCP

TPDC

Variável da
Pesquisa
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DDEI1

3 4

3 4

4 2

3 2

4 2

8.2.6

DDEI2

4 2
3 2

1 2

4 4
3 5
4 5

4 4
3 2

1 4

2 3
3 5
3 5

1 4
1 4

3 4
2 3

1 4

3 3

DDEI2

8.2.3

8.2.1
8.2.2

8.1.8

8.1.6
8.1.7

8.1.5

8.1.3
8.1.4

3 4
2 4

3 4
3 5

1 3

5 4

4 5

DESEMPENHO
8.1.1

8.1.2

1 4

4 4
1 4

4 5

1 4

4 4
4 4

3 2
3 4

4 5

2 3
4 5

2 3

7.2.5
7.2.6

7.2.4

7.2.2
7.2.3

7.2.1

8.2.4
8.2.5

DDEI2
DDEI2

DDEI2

DDEI1
DDEI2

DDEI1

DDEI1
DDEI1

DDEI1

DDEI1
DDEI1

DAE

DAE

DAE
DAE

DAE

ODPS
DAE

3 4

CONTEXTO
7.1.1

GNI

4 4

5 3

2 4
1 3

2 4

5 2
4 4
5 4

1 4
4 4

3 3

3 1
3 2
2 3

3 2
3 3

4 4
4 4

TAREFA
6.1

DE

Empresa

2 5 3

2 5 5

4 5 2
3 5 4

1 4 4

1 5 4
2 4 4

2 4 3

2 5 5
2 4 3

3 5 3

3 5 4
2 5 5

2 5 3

1 5 4

1 5 3

2 4 5
5 4 4

2 4 4

3 5 3
2 3 5

4 5 4

5 5 3

5 5 2
5 5 3

5 4 4

3 5 4
4 5 1

4 4 4

3 5 1
5 4 3

5 4

5 4

2 4
3 5

4 4

3 5
3 4

3 5

4 5
3 5

5 5

5 5
5 5

5 5

4 5

4 5

3 5
4 5

3 5

3 5
4 5

4 5

5 5

5 4
5 4

4 4

5 5
5 5

5 5

5 5
4 5

3

2

3
3

2

3
2

3

3
4

3

3
4

3

3

3

2
3

3

3
3

2

2

3
2

2

3
3

3

2
3

4

4

4
4

4

3
3

3

3
3

4

3
3

3

3

4

4
4

4

2
4

5

5

5
5

5

3
3

5

5
5

4

3

3
3

3

4
4

3

4
3

3

3
3

4

4

4

4
4

3

2
3

2

3

3
4

3

3
4

3

3
4

4

3

3
3

2

1
4

3

4
3

3

5
3

5

2

3

4
4

3

5
2

4

5

3
5

5

5
4

5

2
3

4

3

5
3

4

5
4

5

3
5

4

3
3

3

3

1

3
5

5

5
3

5

5

5
5

5

5
5

4

5
5

4

2

2
3

1

3
2

2

2
2

2

2
4

2

5

3

3
4

2

2
2

2

2

1
2

2

1
4

2

1
2

4

3

4
4

4

3
4

4

4
4

4

5
5

5

5

5

4
5

5

5
4

5

4

4
4

3

3
4

4

4
4

4

4

3
4

3

4
3

4

4
4

4

4
4

4

4

4

3
3

4

3
4

3

2

2
2

3

2
2

2

2
2

5

5

1
5

5

1
5

3

4
3

3

5
4

5

4

4

4
4

4

2
4

5

3

4
4

4

4
3

4

5
5

5

3

5
3

2

5
2

3

3
3

4

4
3

5

5

5

5
4

5

5
5

4

5

4
5

5

3
5

5

5
5

2

2

5
4

5

5
5

1

1
3

4

2
2

1

3

1

1
4

4

1
1

1

4

1
1

5

1
1

3

3
5

2

2

2
2

3

3
3

3

4
3

4

3
4

4

4

4

4
4

4

3
3

4

2

2
2

2

1
1

3

2
3

4

5

2
4

3

5
2

5

5
5

4

3
4

3

5

5

5
5

5

5
5

5

5

5
5

4

4
4

5

4
4

2

2

1
1

2

2
2

2

3
2

4

3
4

4

4

5

2
2

1

2
4

2

2

2
2

2

2
2

2

2
2

2

2

5
2

4

1
4

1

2
1

1

3
3

1

3

5

2
4

2

1
2

1

5

2
2

4

1
3

1

3
3

2

4

2
3

4

2
4

2

5
2

5

5
2

5

4

4

4
5

2

1
4

1

5

5
5

5

2
4

3

5
5

4

4

5
5

5

4
4

3

4
3

4

3
4

3

3

3

3
4

3

1
3

3

5

5
5

5

4
3

5

5
5

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

5

5

5
5

5

1
5

1

1

1
1

2

1
1

1

1
4

5

5

4
5

4

5
4

4

5
4

5

5
5

5

5

5

5
5

5

4
5

5

5

5
5

5

4
5

4

3
2

3

3

3
3

3

4
3

3

3
3

3

5
5

5

4

3

2
5

4

4
4

5

4

5
5

5

5
4

5

5
4

3

2

2
2

2

5
2

5

3
5

5

5
4

5

5

5

5
5

5

4
5

4

4

4
3

5

3
5

3

3
3

1

3

5
5

1

5
1

5

5
5

5

5
5

5

5

5

5
5

5

5
3

5

4

3
5

5

3
5

3

1
1

5

5

5
5

5

4
5

4

4
4

5

5
5

4

5

4

4
4

5

2
5

3

4

2
3

4

2
4

3

4
4

3

3

3
3

2

3
3

3

3
3

3

3
3

3

3

2

3
3

3

3
3

4

3

3
3

4

4
4

4

3
3

2

2

2
2

2

2
2

2

2
2

2

2
2

2

2

2

2
2

2

1
2

1

5

5
5

5

4
5

3

2
3

3

3

3
3

3

3
3

3

3
3

3

3
3

3

4

3

4
4

4

3
4

3

4

4
4

4

4
4

4

4
4

Desvio Padrão
Média

5 3,39 1,2019

4 3,28 1,3226
5 3,44 1,1819
5 3,25 1,2042

5 3,47 1,3833
4 3,19 1,1166
4 3,08 1,2734

5 3,47 1,2068
5 3,19 1,1667
5 3,11 1,2137

5 3,69 1,1419
5 3,58 1,1802

5 3,58 1,3601
5 3,72 1,1367

5 4,06 0,9545
5 3,72 1,3226
5 4,00 1,0420

4 3,00 1,3939
5 3,67 1,1212
5 3,72 1,2331
5 3,67 1,1212

5 3,44 1,4232

4 3,53 1,3413
5 3,72 1,4063
5 3,94 1,1939

5 3,17 1,3628
4 3,58 1,2734
5 3,94 1,1450

4 3,33 1,3732
4 3,67 1,0690
5 3,50 1,2071

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36

CIR

5.7

5.5
5.6

5.4

5.2
5.3

INTEGRAÇÃO
SISTEMAS
5.1

Componente / Pergunta

5.8
5.9

CIR
CIR

CIR

CIR
CIR

CIR

CIR
CIR

Variável da
Pesquisa
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